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Tisztelt Képviselő- Testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2011. évi költségvetését, melyet
az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyed-éves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint
alakult:
Adatok
E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I-III. negyedév
Bevétel mindösszesen
4026207
4261602
2281919
Működési kiadás összesen
2355194
2503997
1903645
Felújítás összesen
69015
76160
39768
Fejlesztés összesen
393848
475880
375972
Tartalék
807820
805235
0
Egyéb finanszírozási
400330
400330
297240
kiadások
Kiadás mindösszesen
4026207
4261602
2616625
Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,55 %-os. A
2.281.919 E Ft-os bevételből a pénzforgalmilag teljesített bevételek összege 2.263.952E Ft, melynek teljesítése
a korrigált módosított előirányzathoz 78,53 %. Az összes bevételből a fennmaradó 17.967 E Ft pénzforgalom
nélkül teljesített bevétel, mely az előző évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos. A bevételek részletesebb
elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg.
Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 61,4 %-os, amennyiben a tartalékkal korrigált módosított
előirányzathoz viszonyítunk úgy 75,7 %-os a teljesítés aránya.
A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,02 %-on teljesültek.
A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 73,35 %, a járulékok teljesítése 73,74 %, mely
az időarányos tervezettel közel azonosan alakult. 2011. évben önkormányzatunknál bérfejlesztés nem történt.
A dologi kiadások önkormányzati szinten 84,89 %-on teljesültek. A dologi kiadások ÁFA nélküli összegének
vizsgálatakor megállapítható, hogy a teljesítés az időarányos előirányzattal közel azonosan 74,36 %-on alakult. A
dologi kiadások ÁFA teljesítése magas, itt torzító hatású a fordított ÁFA technikai jellegű könyvelési tétele.
Önkormányzatunknál a vizsgált időszakban fordított adózás hatálya alá tartozott - az ÁFA törvény 142 §.-ban
meghatározott szolgáltatások - az építési engedélyköteles beruházások kivitelezői munkálatainak köre, itt a
szolgáltatást nyújtó cégek számlái ÁFA-t nem tartalmaztak, az adót közvetlenül az önkormányzat fizette meg az
adóhatóság felé. Torzító elemként jelentkezik a kötvényhez kapcsolódó feltételes árfolyamveszteség összege is.
A működési célú pénzeszköz átadások teljesítése 77,11 %, melynek alakulása időarányosan jónak mondható.
Ezen támogatások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 83,4 % az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatások aránya (ide tartozik a vállalkozásoknak, non-profit szervezeteknek, háztartásoknak történő
pénzeszközátadás), 40,5 % az államháztartáson belüli (önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásnak)
pénzeszközátadások aránya. A szociálpolitikai juttatások 60 %-ban teljesültek.
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A felújítási és fejlesztési kiadások részletezése az intézményi beszámolókban olvasható.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2011. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részére a város 2011. évi háromnegyedéves
gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított
előirányzathoz viszonyítva 50,66 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése:
Megnevezés
Működési bev Áfa
nélkül
Áfa bevételek
Kamat bevétel
Személyi jövedelemadó
Költ.vet. támogatás
Gépjárműadó
Helyi adóbevételek
Talajterhelési
díj,
termőf.bérbea.sz.jöv.
Helyi adókhoz kapcs.
bírság
Előző évi költségvetési
kiegészítések, visszatér.
Támogatásért.műk.bev
Műk.célú pe.átvét.
államházt-n kívülről
Felhalmozási bevételek
Kölcsönök
visszatérülése
Működési
és
felhalmozási bevételek
összesen
Pénzforgalom nélküli
Pénzmaradvány igényb.
Finanszírozás
egyéb
bev, függő átfutó
Összesen

Módosított ei.
114974

Teljesítés
59082

Adatok E Ft-ban
Telj./ mód. ei. %
51,39

27396
63000
416374
896045
82000
341000
1500

22634
51386
315195
781350
64904
266446
1365

82,62
81,57
75,70
87,20
79,15
78,14
91,00

18736

18531

98,91

0

0

0

287269
5471

85128
1932

29,63
35,31

217818
22438

297263
13698

136,47
61,05

2494021

1978914

79,35

1349209

7903

0

-39646

3843230

1947171

50,66

A működési bevételeknél a teljesítés az időarányos alatt alakult, melyet nagymértékben befolyásol a
bérleti díj alacsony teljesítése, ugyanis a működési bevételeken belül a bérleti díj bevételek aránya
több mint 80 %. A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy
 a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett
igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 108,39 %-on teljesültek,
 a bérleti díjaknál 46,37 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alacsony
teljesítés oka hogy a földhaszonbérek és a közterület használat bevételei 34,55 % -on állnak,
 a továbbszámlázott szolgáltatások alakulása 133,6 %, azonban a kiadások is tartalmazzák
ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen
bevételek és kiadások összege.
 az egyéb sajátos bevételek teljesítése 116,7 %, közel 500.-E Ft-tal több az előirányzattól.
Az ÁFA bevétel teljesítése szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. Az ÁFA bevételeken
belül a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés teljesítése 4.600.-E Ft-tal meghaladja a
tervezettet, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA teljesítése azonban 60,1 %-on áll.
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A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból
képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá a kötvény lekötéséből származik. A 63.000
E Ft előirányzattal szemben 51.386 E Ft kamatbevétel teljesült.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest
időarányosan történik. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete
alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a
kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére,
mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején
jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között a bankszámlánkra átutalásra került az állami
támogatás.)
Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az
előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben.
A 2011. július 31.-i normatív támogatás pótigénylés és lemondás során 7.256 E Ft állami támogatás
pótigénylés történt, mely magába foglalja a Térségi Szociális Gondozási Központ 7.471 E Ft
pótigényét az emelt szintű bentlakásos ellátás átminősítése miatti normatíva különbözetből adódóan,
továbbá az alapfokú oktatási intézmények 215 E Ft összegű lemondását.
A helyi adóbevételek alakulása:
A helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak 2011.09.30-ig:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (átengedett)
Talajterhelési díj
Pótlék és bírság
Összesen:

Előirányzat, EFt
30.000
5.000
31.000
5.000
270.000
82.000
1.500
5.000
429.500

Teljesítés, EFt
25.308
4.181
26.499
3.855
206.603
64.904
1.365
3.875
336.590

Teljesítés, %
84,36
83,62
85,48
77,10
76,52
79,15
91,00
77,50
78,37

A helyi adóbevételek 78,37 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. Az előző év hasonló időszakában
ez 81,78 % volt. Építményadóban és idegenforgalmi adóban a tavalyi évhez képest magasabb, a többi
adónemben alacsonyabb a teljesítés mértéke. Legnagyobb a lemaradás az idegenforgalmi adó, az
iparűzési adó és a gépjárműadó bevételeinél. Idegenforgalmi adónál a már bevallott, de még be nem
fizetett, mintegy 800 ezer Ft megfizetésével, illetve az év végéig történő befizetésekkel a tervezett
bevétel megközelíthetően teljesülhet. Iparűzési adónál a befizetések a tavalyi év hasonló időszakához
képest csak csekély lemaradást mutatnak (3,2 millió Ft). Akkor a behajtási cselekmények, illetve a
feltöltési kötelezettségek teljesítése miatt, az ideihez hasonló nagyságú, éves tervezett bevétel teljesült.
Az év végi behajtási cselekményeket ez évben is lefolytatjuk, a feltöltési kötelezettség nagysága
viszont várhatóan elmarad a tavalyi évhez képest, így az iparűzési adó tervezett bevétele várhatóan
nem teljesül. Gépjárműadónál a hátralék fokozott behajtásával a terv teljesülhet.
Hátralékok alakulása 2011.09.30-án:
EFt
Adónem
Építményadó
Telekadó

Nyitó
hátralék
2011.
január 1én
11.462
1.329

Folyó
Nyitó
Összes
évben
hátralékból
tartozás
keletkezett
még
2011.09.30.
tartozás
fennálló
összege
tartozás
8.432
9.738
18.170
1.075
1.203
2.278
2

Ebből:
nem
esedékes
tartozás
1.866
49

esedékes
tartozás
16.304
2.229

Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

8.054

5.735

6.188

11.923

14

11.909

297

570

226

796

0

796

65.858
25.405
379

32.248
20.328
433

50.208
19.869
228

82.456
40.197
661

1.458
533
0

80.998
39.664
661

112.784

68.821

87.660

156.481

3.920

152.561

Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék, és az évközi
előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult
behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 25,1 millió Ft-tal csökkent.
Jelentős viszont az ez évben keletkezett hátralék növekedése, bár az előző évhez képest a folyó évben
keletkezett hátralék közel 50 millió Ft-al csökkent. Így az előző év hasonló időszakához képest az
összes hátralék összege mintegy 30 millió Ft-al kevesebb.
A behajtási cselekmények jelenleg már folynak. Az azonnali beszedési megbízások (inkasszók) már
kiadásra kerültek az összes adónemre vonatkozóan. Egy nagyobb összegű tartozás a NAV-hoz került
átadásra, behajtásra. Folyamatban vannak az egy évi adótartozást meghaladó gépjárművek
forgalomból való kivonásai. Az utolsó negyedév legfontosabb feladata a hátralék összegének jelentős
csökkentése.(Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője)
A támogatás értékű működési bevételek teljesítése 85.128.-E Ft, mely a módosított előirányzathoz
képest 29,63 %-on alakult. Az alacsony teljesítés oka, hogy az eredeti költségvetésvetésben itt kell
megtervezni a rendszeres szociális segélyekre átvett pénzeszközökre és a közcélú munkavégzők
támogatására az államtól biztosított támogatás összegét, ezt azonban az előirányzat változás során az
igényléseknek megfelelően csökkenteni kell. A tényleges teljesítés és az állam által elfogadott
igénylések előirányzata a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel.
Itt jelenik meg a 3 fő gyakornok foglalkoztatásához megkapott 485 E Ft-ot, az időközi
képviselőválasztásra és a kisebbségi választásra leutalt 542 E Ft összege, a BM Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 143 E Ft-os pénzeszköz átadása, a kisebbségek támogatásának 420 E Ft-os összege,
továbbá a feladatalapú támogatásuk 940 E Ft-os összege. A településőrök 2010. IV. névi támogatására
1.120 E Ft-ot, a támogató szolgálat részére 6.915 E Ft-ot, az NKA alaptól megnyert 550 E Ft-ot, a
2011. évi népszámlálás 6.390 E Ft összegét, a 2010. évi Sajt-és Túrófesztivál 920 E Ft összegű
támogatását, illetve az 1.800 E Ft mezőőri támogatást foglalja magába.
Itt jelentkeznek az EU-s programokkal kapcsolatos pályázati támogatások összegei, a Térségi
Humánsegítő TÁMOP 5.2.5 Vackor program elszámolásához kapcsolódó 1.247 E Ft, az NFÜ
TÁMOP 3.2.4. Könyvtár által benyújtott kifizetési kérelem 5.387 E Ft-os összege, továbbá megtörtént
a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához kapcsolódóan a 11.667 E Ft
támogatás átutalása .
A megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét (2.231 E Ft) és a mozgáskorlátozottak támogatás
összegét (2.695 E Ft) a támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű egyéb célú előirányzatból
kapja önkormányzatunk.
A Munkaügyi Központtól a vizsgált időszakban 26.849 E Ft-ot kaptunk közmunkára.
Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 694 E Ft-ot vett át az önkormányzat.
Kistérségi feladatokra 12.273 E Ft érkezett az önkormányzathoz a vizsgált időszakban.
Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek teljesítése 1.932.-E Ft,
mely az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1674 E Ft támogatását – mely a közfoglalkoztatás
szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos munkabérek támogatásával kapcsolatos - továbbá az
árvízvédelmi gyakorlattal összefüggően megállapodásban rögzített 143 E Ft összeget foglalja magába.
Háztartásoktól 115 E Ft folyt be, mely a hagyományőrző néprajzi tábor és tájház támogatásával
kapcsolatos.

3

A felhalmozási célú bevételek teljesülése 136,47 %. A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett
pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósuló „Városi
örökség megőrzése” fejlesztéshez kapcsolódóan 47.436 E Ft, megérkezett a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítéséhez kapcsolódó elszámolás 7.020 E Ft összege valamint a Fő út-Bajcsy úti
kerékpárút építés költségéhez kapcsolódó 70.854 E Ft összegű támogatás. Megtörtént a Városi
Könyvtár TIOP 1.2.3. projektjének záró kifizetése 8.033 E Ft összegben. A TIOP 1.1.1.-07 projekt,
mely az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzésével kapcsolatos, 42.911 E Ft pályázati
támogatás érkezett, ennek előirányzatosítására a következő rendelet módosításakor kerül sor.
Itt jelennek meg a beköltözési hozzájárulások és közérdekű kötelezettségvállalások címén történő
befizetések (510 E Ft), a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései 513E Ft összegben, mely
az előző évek kintlévőségekből befolyt összeget mutatja, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen
történő befizetések 7.707 E Ft összege, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ részére
érkező 6.500 E Ft összegű adomány. Otthonteremtési támogatásra 2.655 E Ft került kifizetésre.
A kölcsönök visszatérülésénél a teljesítés 61,05 %. A teljesítésben szerepel a lakosságnak nyújtott
lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányossal közel azonosan teljesült.
A lakáshitel esetében a teljesítés 76,4 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 58,16 %, mely azzal
magyarázható, hogy ezen ügyfelek a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudják fizetni a különféle
banki illetve közüzemi tartozásaikat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek
eleget fizetési kötelességüknek a tartozást fizetési meghagyás útján érvényesítjük. A Zöldpark Kft.
február hó elején visszafizette az 1.120 E Ft pályázati pénzeszköz megelőlegezés összegét. A
közköltséges temetés esetében 3.882 E Ft visszafizetés történt. A vállalkozás fejlesztési alapból
nyújtott kölcsönből 2.785 E Ft összeg folyt be a vizsgált időszakban.
Itt jelentkeznek még a lakosság által igénybevett egyéb kölcsönök (jogosulatlan segély miatti
visszafizetési kötelezettségek, stb.) visszafizetései is.
A koncessziós díjak, pénzügyi befektetések bevételeinél jelentkező 2.008.-E Ft a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. által átutalt 2.000 E Ft osztalék összegét foglalja magába, melyet a Kft. a Képviselő-testület
306/2011. Gye. Kt. határozata alapján utalt át az önkormányzat bankszámlájára. A Magyar Cukor Rt.től 8 E Ft osztalékot kaptunk 2010. évre vonatkozóan.
A Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves működési kiadásainak teljesítése a módosított
előirányzathoz viszonyítva 76,88%, melyet az alábbi táblázat szemléltet.
Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadás
Tám.értékű műk.kiadás
Műk.c.peszk.átad.ÁHon kívülre
Társ.szoc.pol.és egyéb
juttatás
Működési kiadás össz.

Módosított
előirányzat
320266
82562
382769
20210
117180

Teljesítés

Adatok E Ft-ban
%

232347
59783
368851
8185
97757

72,56
72,41
96,36
40,50
83,42

321899

190182

59,08

1244886

957105

76,88

Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:
Személyi juttatások és járulékainak alakulása:
A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 72,56 %, a munkaadót terhelő járulékoké
pedig 72,41%.
A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Ez teljes egészében azzal magyarázható, hogy a közcélú
foglalkoztatáshoz, a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka
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pályázathoz kapcsolódó bér jellegű kifizetések előirányzata nem lett még hozzáigazítva az időközben
bekövetkezett jogszabályi változásokhoz. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási
összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezen
támogatások összege a soron következő rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A
költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása
oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat benyújtója és a foglalkoztató is egyben.
Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év
során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok változásából adódóan az önkormányzat csak részben
vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel
párhuzamosan bevétel kiesést generált. A változás költségvetésre gyakorolt hatását a következő
rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni. Amennyiben a korrekció megtörténik, úgy a teljesítési
adatok az időarányosnak megfelelő képet mutatják.
Dologi kiadások elemzése:
A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított
előirányzathoz képest 96,36 %. Ezt a teljesítési arányt jelentősen torzítják az alábbi tényezők:
•
•

•

•

Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek
összege 7.903 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik,
előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban.
A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének
egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve
ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is). Amennyiben az
előirányzat és a teljesítés összegéből is kiemeljük a fordított áfa 26.782 E Ft (ez az összeg
lett már beépítve az előirányzatok közé), illetve a 35.550 E Ft (teljesítés között ezen
összeg jelentkezett a vizsgált időszakban) összegét, úgy a dologi kiadások áfája 86%-os
teljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan jelentkező
feltételes árfolyamveszteség 61439 E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az euróban
rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő
könyvelésből adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási
árfolyamon. 2011.06.30-ig a kötvényállomány végig euróban állt az önkormányzat
rendelkezésére, nem került sor tényleges átváltásra.
A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 74%-os
teljesítést mutat, az időarányosnak teljes mértékben megfelelő.
A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor
kamatfizetésre 30.014 CHF és 28.620 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony
kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez képest a kamatkiadásoknál megtakarítás
realizálódik.
Amennyiben a feltételes árfolyamveszteség, a fordított áfa és az intézmények
alulfinanszírozásának összegével korrigáljuk a teljesítési adatokat, úgy a dologi és egyéb
folyó kiadások összesen értékének korrigált összege a módosított előirányzathoz
viszonyítva 78,25%-os teljesítést mutat.

Pénzeszköz átadások:
•

A támogatásértékű működési kiadások 40,5 %-on teljesültek. Itt jelenik meg többek között
a Kis Bálint Általános Iskola részére nyújtott pályázati megelőlegezés összege, valamint a
Hulladéklerakó telep 2011. évi bérleti díjának települések felé történő elszámolási összege.

•

Segélyekre a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló keret 60%-a került felhasználásra.
•

A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek
jelentek meg: A Liget Fürdő Kft. felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a
33.000 E Ft-ot. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a
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bölcsődei- és óvodai feladatellátásra biztosított támogatások összege, valamint a Civil,
és a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek
teljesített értéke.
Felújítások alakulása:
2011. szeptember 30-áig felújítási munkákra a hivatal 35.688 E Ft összeget fordított, azaz a módosított
előirányzat közel 50 %-át.
A felújítások között teljesültek a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 12.963 E
Ft összegben, megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása
900 E Ft összegben, kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére
visszatartott összegből 4.121 E Ft és a műszaki ellenőr részére 62 E Ft, az Endrődi úti költségalapú
bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek, az Endrődi köztemetőnél
csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város, autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo
gépjárműbe, a Jókai úti óvoda ivóvízvezeték bekötőjének cseréje 140 E Ft-ba került, megtörtént a
Szabadság, Kossuth és Hatház utcák felújításához kapcsolódó tervek felülvizsgálata 1.250 E Ft
összegben, illetve kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak
felújításának 15.290 E Ft összegű számlája.
Fejlesztési kiadások alakulása:
A tervezett beruházások több mint 76 %-ban teljesültek (módosított előirányzat: 411.195 E Ft,
teljesítés: 314.466 E Ft) és az alábbi fő tételek alkotják:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj,
biztonsági szoftver megújítás, étkezés megrendelő és számlázó program)
1.359 E Ft
Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft
TIOP projekt eszközbeszerzés 42.660 E Ft
Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft
Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól
459 E Ft
Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft
Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft
Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft
8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése és az elvégzett pótmunkák
9.675 E Ft
Szennyvíztisztító telep fejlesztése tervezési részszámla, hatósági díjak 3.722 E
Ft
Külterületi vízrendezési projekt, áteresz építés 1.594 E Ft
Belvíz VII. jogi szolgáltatás 813 E Ft
Belvíz VII kivitelezés részszámla (ford.áfa nélkül) 20.049 E Ft
Belvíz III. 1.368 E Ft
Belvíz VIII. 2.516 E Ft
Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft
Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 596 E Ft
2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft
Belterületi utak építése 2011. (fordított áfa nélkül) 14.938 E Ft
Műszaki ellenőrzés (Halász, Dobó, Bánomkert, Bessenyei utcák) 475 E Ft
Endrődi közúti hídra vezető ideiglenes járdaépítés 1.500 E Ft
Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 91.047 E Ft
46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft
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•
•
•
•
•
•
•
•

Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 970 E Ft
46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 5.000 E Ft
Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft
Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft
Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft
Járda építés eljárási díjak 295 E Ft
Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft
Grafikai présgép vásárlása VAMI 100 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:
•
•
•
•
•
•

A tűzoltó autó beszerzésére átadott 4.000 E Ft
A környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 4.885 E Ft összege
Otthonteremtési támogatás 2 fő részére 2.655 E Ft összegben
Közmű visszatérítés 1.841 E Ft értékben
Ifjú házasoknak nyújtott támogatás 531 E Ft összegben, 4 fő részére
Nagyné Perjési Anikó felajánlása képviselői tiszteletdíjból a Körös Kajak SE részére
314 E Ft összegben.

Kölcsönök nyújtása:
•
•
•
•
•

a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 842 E Ft
a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját
erő 3.986 E Ft összege
a közköltséges temetés címén kifizetett 2.330 E Ft
a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő
támogatás
a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz megelőlegezett pályázati
támogatás 17.864 E Ft összege.

A finanszírozási kiadások között a kötvény 2011. március 31-én és szeptember 30-án esedékes
törlesztéseként kifizetett összeg jelenik meg, melyet márciusban 208 alatti árfolyamon,
szeptemberben viszont 240-es árfolyamon teljesített az önkormányzat. A törlesztésre betervezett
176.830 E Ft-hoz képest a tényleges teljesítés kb. 10 millió Ft-tal lett magasabb. Itt jelenik meg
továbbá az önkormányzat által 96.972 E Ft értékben vásárolt állampapír összege.
Összességben megállapítható, hogy a kiadások teljesítése (működési kiadás, intézményi támogatás,
felhalmozási kiadás) az időarányosnak megfelelően alakult a vizsgált időszakban.
A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb
áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
2011. szeptember 30. napjáig
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei

Határ Győző
Városi Könyvtár

13161

Telj.
10509

Járulékok
Mód.ei

Telj.

3489

2709

7

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Mód.ei

Mód.ei.

7628

Telj.
5217

Telj.
0

0

Közművelődési
Közgyűjt.és
Turiszt. Szolg.
Int.

16338

12147

4400

3013

15382

15428

0

0

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

25789

19372

6889

5138

6323

3452

0

0

Városi Alapfokú
Műv.okt. Int.

30266

22777

7972

6044

9343

3808

0

0

Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások (79,85%) és a munkaadót
terhelő járulékok (75,56%) teljesülése kis mértékben meghaladja az időarányost. Ennek magyarázata,
hogy a 2011. június 30-án lezárult TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 100%-ban
realizálódtak, illetve nem valósult meg az a létszámleépítés, mely ugyanakkor az intézmény
költségvetésének tervezésénél figyelembe vételre került (az ebből adódó többlet teljesítés kb. 400 E
Ft). A dologi kiadások teljesülése 62%, mely szintén tartalmazza a lezárult pályázat dologi kiadásait
is. A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.100 E Ft 85%-át használta fel.
Az intézmény saját bevétele 110 %-on teljesült a vizsgált időszakban. A működési célú támogatás
értékű bevétel összege 270 E Ft. A bevételek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az összes
bevétel 33%-a saját bevétel (tervezett összeg: 400 E Ft, teljesülés: 422 E Ft), 67% pedig ÁFA
visszatérülésből (terv:1.010 E Ft, teljesítés: 844 E Ft) származik.
Az intézménynek 2 pályázata érinti a 2011. évet. Az intézmény TÁMOP-os pályázata
utófinanszírozású pályázat volt, mely támogatási összeget az önkormányzat megelőlegezte a Könyvtár
részére. A vizsgált időszakban megérkezett 5.386 E Ft, melyből az intézmény költségvetésébe be nem
tervezett összeg, azaz az Önkormányzat által megelőlegezett 3.221 E Ft a költségvetés tartalékai közé
kerül. A pályázati támogatás a könyvtári honlap kialakítására, gyomaendrődi közös katalógus
létrehozására és olvasást népszerűsítő programok szervezésére fordítható.
A TIOP pályázathoz kapcsolódóan 2011. évben kiadás már nem jelentkezett. A záró kifizetési kérelem
2010. november hónapban került benyújtásra a támogató hatóság felé, az elbírálást követően 2011.
július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára a 8.033 E Ft összegű pályázati támogatás
(ezen összeg szintén az Önkormányzat által megelőlegezett támogatási összeg).
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
A saját bevételek összege a Művelődési Központnál 70,23%-ban (az összes bevétel 59,4%-a saját
bevétel, 40,6% pedig ÁFA visszatérülésből származik), a Tájháznál 64%-ban (az összes bevétel
62,4%-a saját bevétel, 37,6% pedig ÁFA visszatérülésből származik) és a Tourinform Irodánál
158,75%-ban (az összes bevétel 58,4%-a saját bevétel, 41,6% pedig ÁFA visszatérülésből származik)
teljesült. A Tájház 300 E Ft pályázati pénzeszközt nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól kiadvány
megjelentetésére.
Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult.
Művelődési Központ
A személyi juttatások 58,31%-on, a hozzá kapcsolódó járulékok 54,58%-on teljesültek. 1 dolgozó
2011. június hónapban közös megegyezéssel távozott az intézményből, helyére új dolgozó nem került
felvételre.
Tájház
A személyi juttatások 76,26%-on teljesültek, a munkaadót terhelő járulékok pedig 74,38%-on.
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Tourinform Iroda
A személyi juttatások és járulékainak teljesítése 915 E Ft-tal haladja meg a betervezett előirányzatot.
Ennek indoka, hogy a felmentett dolgozókat megillető juttatások egy bizonyos részének
visszaigénylésére az önkormányzat szeptember hónapban fog pályázatot benyújtani, a befolyó bevétel
ezt követően kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy amennyiben megtörténik a NKA-tól nyert
támogatás előirányzatok közé való beépítése, a teljesítés abban az esetben is meghaladja a 100%-ot. A
magas teljesítés elsősorban a készletbeszerzéseknél mutatható ki. A készletbeszerzéseken belül az
egyéb készlet beszerzés (kiadványok) 770 E Ft-os teljesítést mutat. A kiadványok értékesítéséből
származó bevételből, illetve pályázati támogatásból kívánja biztosítani az intézmény a képződött
kiadás forrását. A tájháznál egy új múzeumpedagógiai szolgáltatás (bútorfestés foglalkozás) került
bevezetésre, melynek alapanyag legyártása történt az egész szezonra tervezve, az ezzel kapcsolatos
bevétel a későbbiekben fog jelentkezni.
A Katona József Művelődési Központ és a Népház dologi kiadás teljesítése 70,88%, azaz időarányos
alatti.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai 88,83%-ban teljesültek. A fennmaradó keretből, illetve az 517 E
Ft összegben képződött többletbevételből kell az intézménynek az év hátralevő részében jelentkező
kiadásokat finanszírozni. A Tourinform Iroda részt vett az Utazás 2011. és a FEHOVA 2011.
kiállításon, a két nagy rendezvénnyel kapcsolatosan több mint 500 E Ft kiadása jelentkezett.
Az intézményhez tartozott az év közben (2011. áprilistól) megszűntetett lapkiadási feladat. A
megszűntetésig 1.466 E Ft összegű kiadás jelentkezett és 895 E Ft összegű bevétel képződött. A
lapkiadás feladat 571 E Ft önkormányzati támogatást igényelt.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul.
Teljesítés az első félévben 5.687 E Ft összegben jelentkezett, a Kistérség az I. és a II. negyedévi
társulási normatívát utalta a vizsgált időszakban.
Az intézmény által foglalkoztatott közmunkás bérének és járulékának támogatására a vizsgált
időszakban 616 E Ft-ot utalt a Munkaügyi Központ.
A bevételek között megjelenik a TÁMOP-os pályázati elszámoláshoz kapcsolódóan 1.247 E Ft.
A személyi juttatások és járulékok az időarányosnak megfelelően, a dologi kiadások az időarányos
alatt (55%-on) teljesültek. Az intézmény gazdálkodása stabil, finanszírozási problémák nagy
valószínűséggel év végéig se fognak jelentkezni.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek teljesítése 11%, mely elsősorban a 2010. évben esedékes, de akkor meg nem fizetett
térítési díjak 2011. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje 2011.
október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére különös
figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési
díjak befizetésének teljesítése.
Az elkülönített állami pénzalaptól 668 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára, közmunkás bérének
és járulékának finanszírozására.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. A
volt intézményvezető nyugdíjaztatásához kapcsolódóan jogszabályi előírás alapján ki kellett fizetnie
az intézménynek a szabadságmegváltást, mely információ – a leszázalékolással kapcsolatosan - a
költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre. Ezen összeget (kb. 1.000 E Ft) az intézménynek
ki kell gazdálkodnia, a következő költségvetési rendelet módosításakor átcsoportosítást kell
végrehajtani a dologi kiadásokból a személyi juttatásokba.
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A dologi kiadások teljesítése 41 %. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések teljesítése nagyon
alacsony (20%), melynek indoka, hogy az elmúlt évben megnyert és 2011. évre áthúzódó pályázati
pénzeszköz felhasználása még nem történt meg. Nagyon alacsony a teljesítés a bérleti díj kiadásnál, a
betervezett 1.430 E Ft-ból mindössze 124 E Ft került felhasználásra, a kiadás jelentős része az ősz
folyamán jelentkezik.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. szeptember 30-ig a bevételi
előirányzatát 82 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 78 %-ban teljesültek.
A bevételek 1.712 E Ft összegben teljesültek:
• A települési kisebbségi önkormányzatokat általános működésükre 210 E Ft illeti meg
egységesen, pályázat útján 427 E Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült.
• A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft támogatás a 2011. június 5-én megtartott
rendezvény költségeire (a kisebbségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű,
valamint a kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának átadásával kapcsolatos
kiadásokra) volt fordítható.
• A 310 E Ft összegű saját bevétel az alábbiakból tevődik össze: a Körösök Völgye
Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban a Fő út 80. szám
alatti ingatlan használatáért kapott 120 E Ft összegű bérleti díj, 173 E Ft összegű telefon
térítés, valamint 17 E Ft biztosítótól kapott kártérítési összeg.
• 735 E Ft pénzmaradvány igénybevétele
A 2011. évre betervezett saját bevételek egészének realizálódása bizonytalan, ugyanis a Körös-Völgye
Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 2011. évre kiszámlázott 480 E Ft összegű teljes bérleti díj
megfizetése az Alapítvány részéről nem történt meg. Az alapítvány elnöke a kisebbségi Önkormányzat
2011. július 21-én megtartott ülésén tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy az Alapítvány
pénzügyi problémáit egy, a TANODA programmal párhuzamosan megvalósuló projekt elszámolása
okozza, melynek során a támogató hatóság szabálytalansági eljárást indított, annak eredményeként
azonnali beszedési megbízás zárolta az alapítvány számláját. Az elnök elmondta továbbá, hogy az
eljárás miatt bírósági úton próbálják érvényesíteni jogaikat, mely eltarthat évekig. Jelen állás szerint
elképzelhető, hogy fel kell mondani a TANODA szerződést. A támogató hatóság ellenőrzést végzett a
programhoz helyet és eszközöket biztosító Kisebbségi Önkormányzatnál is. Az ellenőrzés mindent
rendben talált.
A kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatban 1.637 E Ft kiadás merült fel, mely összegből
28 E Ft személyi juttatás (saját gépkocsi használat költsége), 849 E Ft dologi kiadás, mely a
kisebbségi Önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját
és telefonhasználat díját, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó működési költségeket foglalja
magába. 760 E Ft a működési célú pénzeszköz átadás összege (90 E Ft közfoglalkoztatás keretében
biztosított saját erő, megtörtént a pénzmaradványként kimutatott Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium által 2009. évi rendezvény támogatására leutalt támogatási összeg pénzügyi rendezése,
melyből 570 E Ft összeg átutalásra került a kisebbségi Önkormányzat döntése alapján a Cigány
Szervezetek Országos Szervezete részére az összeg megelőlegezése miatt, 100 E Ft támogatás
visszafizetésre került a Minisztérium felé).
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt 2011. évben Gyomaendrőd Város
Önkormányzatán keresztül megállapodás alapján 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó és 4 fő takarító
alkalmazására. A közfoglalkoztatás saját ereje a Kisebbségi Önkormányzatot terheli, melynek összege
2011. január-augusztus hónapig 90 E Ft.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek két
pályázatának előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudja
kigazdálkodni, ezért három évre vállalta a tartozás megfizetését. 2011. évben 350 E Ft-ot kell a
kisebbségi önkormányzatnak visszafizetni. A tartozásból 2011. szeptember 30-ig nem történt
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visszafizetés, melynek oka, hogy a Körös-Völgye Alapítvány által fizetendő bérleti díj nem
realizálódott.
A kintlévőség miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak 2011. június, július hónapban pénzügyi
problémái keletkeztek, a feladatalapú támogatás kiutalását követően rendezésre kerültek a lejárt
számlatartozások, illetve a közfoglalkoztatás saját ereje. Számítások alapján a kisebbségi
önkormányzat rendelkezésre álló bevételei szűkösen fedezik a kisebbségi önkormányzat által használt
épület rezsi kiadását. A Kisebbségi Önkormányzatnak 2012. évi költségvetése tervezése során át kell
gondolnia, tekintenie, hogy a 2011. évi állami támogatási rendszerben biztosított 637 E Ft
támogatásból hogyan tudják céljukat, feladataikat ellátni, egyéb forrásokat hogyan tudnak bevonni
működésük finanszírozásába.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2011. szeptember 30-ig bevételi
előirányzatát 101,2 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 90,1 %-ban teljesítette, a bevételei 982 E Ft
összegben, a kiadásai 875 E Ft összegben teljesültek. Az időarányos előirányzattól való eltérés oka,
hogy a hagyományőrző táborral kapcsolatos előirányzat módosítás még nem lett keresztül vezetve a
kisebbségi Önkormányzat költségvetésén.
A települési kisebbségi önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó állami támogatás az előző
évi 566 E Ft-ról 210 E Ft-ra csökkent, melyet az NKÖ egy összegben megkapott 2011. február 14-én.
A pályázat útján elnyert feladatalapú támogatás összege 512 E Ft.
A Kisebbségi Önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzattól 40 E Ft összegű támogatásban
részesült, melyet a 2011. február 5-én megtartott Sváb batyus bál rendezvényre fordított. A saját
bevételek között elszámolt 115 E Ft összegből 112 E Ft a batyus bál belépődíjából folyt be, 3 E Ft
pedig telefon használati díjból.
Kiadásként 875 E Ft teljesült, mely összegből 204 E Ft a Sváb batyus bállal kapcsolatban merült fel
(helységbérlet, dekoráció, zeneszolgáltatás, videó felvétel). A Kisebbségi Önkormányzat tagjai részt
vettek az Eleki Német Kisebbségi Önkormányzat batyus bál rendezvényén. A Kisebbségi
Önkormányzat 2011. április 18-án Osternfest kézműves délutánt szervezett a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda alsó tagozatosai részére, melyhez 28 E Ft összegben biztosította az anyagszükségletet.
A Kisebbségi Önkormányzat részt vett 2011. május 14-én a a Békés Megyei Németek XX.
Anyanyelvi és Kulturális napján, mely Békésen lett megrendezve. A rendezvény részvételével
kapcsolatos költségek 57 E Ft (személyszállítás, étkezés költsége) összegben merültek fel.
A kisebbségi Önkormányzat 2011. évben is megszervezte a nyári német anyanyelvi tábort. A tábor
költségeinek finanszírozása érdekében 2011. április hónapban pályázatot nyújtott be a Wekerle Sándor
Alapkezelőhöz a nemzetiségi pályázatok keretében kiírt nemzetiségi kulturális kezdeményezések
témakörben. A pályázat pozitív elbírálása során 224.900 Ft támogatást nyert. A tábor megrendezésére
2011. augusztus 22-26. között kerül sort. A tábor tényleges költsége 363 E Ft-ba került (138 E Ft
szállás, 167 E Ft étkezés, 35 E Ft személyszállítás, 12 E Ft irodaszer költség, 11 E Ft fürdő belépő). A
táborban résztvevő gyerekek szülei 105 E Ft-tal járultak hozzá a tábor költségeihez. A pályázaton
nyert támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
A kisebbségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen
számlával. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására hatással van a központi támogatási rendszer
megváltozása, ugyanis a korábban felhalmozott pénzmaradványként jelentkező „tartaléka” jelentősen
lecsökkent a tervezett programok megvalósítása során.
(Az elemzést készítette Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző)
Rövid tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvényről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.
A kötvény paraméterei:
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Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
Kötvény lejegyzése: CHF
Jegyzéskori árfolyam: 158,35
Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
Kamatozás módja: változó
Induló kamatláb: 3,5083 %
Kamatláb változásának elvei: 6 havi LIBOR CHF + 0,7 %

A kötvényforrás számokban
2008.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1
milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként
használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt
elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az alábbi
tételeket használta fel:
• kamatfizetésre 21.586.000 Ft
• testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle
ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
• a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak
1.000.000 Ft összegben
• a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000
Ft.
A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
megközelítette a 60 millió Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét
állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000
Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
• kamatfizetésre 34.500.000 Ft.
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 125 millió
Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
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Tényleges felhasználások:
• 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
• 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)
• 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
I. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
• 2010. szeptember elején 14.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél
tőkeemelés II. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
• 2010. szeptember 30-án kamatfizetés történt 6.995.000 Ft összegben
• a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től telekvásárlásra 2010. decemberében a kötvényből 50.000.000
Ft került átvezetésre az önkormányzat főszámlájára (2010-ben tényleges felhasználás bruttó
20.000.000 Ft)
2010. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege közel 70 millió Ft.
2010. december 31-én a kötvényforrás forintban 1.004.924.400 Ft-ot tett ki.
A 2010. december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.406.446.880 Ft.
2011.
A kötvényforrás 2011. január 1. napján forintban: 1.004.924.400 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
• 2011. január hóban: 50.000.000 Ft átvezetése a főszámlára fejlesztési, felújítási kiadások
finanszírozására
• 2011. március hónapban kamatfizetés történt 30.014 CHF összegben
• 2011. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
• 2011. június hónapban 50.000.000 Ft átvezetésére került sor a már kifizetett kötvényforrásból
megvalósuló fejlesztésekre
• 2011. július hónapban további 16.000.000 Ft átvezetése történt meg a fejlesztési kiadások
finanszírozására
• 2011. szeptember hónapban kamatfizetés történt 28.620 CHF összegben
• 2011. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 420.961 CHF összegben
2011. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 23 millió Ft-ot.
2011. szeptember 30-án a kötvényforrás az alábbi formában áll az önkormányzat rendelkezésére:
633.053.000 Ft betét formájában és 96.971.858 Ft értékben állampapír (2022/A MÁK).
A 2011. szeptember 30-ai MNB középárfolyam (239,40) alapján a törlesztéseket figyelembe véve a
kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 5.474.014 CHF, azaz 1.310.478.952
Ft.
Összegzés, kitekintés
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2011. december 31-én még
mindig kockázatos feladat.
Az a tény és megállapítás, ami a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor is ismertetve lett - azaz
amennyiben megvalósulnak azok a felújítási és fejlesztési elképzelések, melyeknek forrásaként a
kötvény került kijelölésre, az tényleges kötvényfelhasználással fog járni - realizálódni fog.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2011. december 31-én. Ezek közül néhány:
• a 2011. évre betervezett adóbevételek realizálódása
• a túlfizetéssel rendelkező adózó esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről (36 millió Ft)
• a folyamatban lévő pályázatok támogatási összegének realizálódása (AROP és a kerékpárút
beruházás)
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•
•
•
•
•
•
•

az új pályázatok (IKSZT) finanszírozásának alakulása – a 2011. évre betervezett támogatások
tényleges realizálódása, avagy további megelőlegezés szükségessége
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása (pl. Liget Fürdő Kft. esetleges többlet
támogatás igénye)
a védelmi övezet per (amennyiben a települési önkormányzatok nem teljesítik a végzésben
rájuk kirótt kötelezettségeket, vajon hogyan jelentkezik a gesztor önkormányzat szerepe)
a Térségi Szociális Gondozási Központ, mint legnagyobb intézmény finanszírozási
helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az év hátralevő részében mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni az esetleges bevétel kiesésekre,
célszerű lenne minél hamarabb meghozni azokat a döntéseket, melyek a kiadások területén
megtakarításokat eredményezhetnek.
A beszámolót készítette Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető és Tóthné Gál Julianna
költségvetési ügyintéző.
Gyomaendrőd, 2011. október 13.
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Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016
E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu
OM azonosító: 028297

Ikt.szám: 774 / 2011
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1-9 havi finanszírozásának alakulása
1. Az intézmény működési támogatásának alakulása
Az intézmény működési támogatásának alakulását a következő levezetés szemlélteti.
Önkormányzati támogatás 01.01.-09.30.
- szeptember havi nettó bér
Módosított teljesítés
Időarányos támogatás
+ bérkompenzáció máj.-aug.
Módosított időarányos előirányzat
Eltérés

Módosított előirányzat
234 613 000

Teljesítés
183 402 076
- 8 463 954
174 938 122

177 079 000
+ 1 491 000
178 570 000
3 631 878
Adatok Ft-ban

A támogatás teljesítése tartalmazza a 2010. évi alulfinanszírozást (3 177 284 Ft), továbbá beépítésre
került mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az elfogadott 2011. évi pénzmaradvány 3 742 eFt
összegben.
A látszólagos 3 632 eFt összegű alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetése a saját bevételeknél,
illetve a kiadásoknál található.
Az intézmény önkormányzati támogatása magában foglalja a normatív állami támogatást is. Az ezt
megalapozó tervezett létszámokat az intézmény teljesíteni tudja az óvodások és az 1.osztályos tanulók
létszámának kivételével a jelenlegi felmérések szerint. Azonban év végére várhatóan jelentős
visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, köszönhetően a napközis tanulók várható többlet
létszámának, valamint a német kisebbségi oktatás bevezetésének.
2. A bevételi források alakulása
2.1 A saját bevételek
Szeptember 30-ig az intézmény saját bevételei 12 144 eFt összegben teljesültek, ami az éves
előirányzat 103 %-a. Azonban a konyha átszervezése torzítja a bevételek időarányos teljesülését, így e
hatás nélkül szemlélteti a következő táblázat a bevételek tényleges alakulását, külön kiemelve a
csárdaszállási telephely bevételeit.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
11 654
130
11 238
87

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

11 784
11 325

Teljesítés megoszlása

12 144

12 091

53

819

853

-34

107,23%

107,59%

61,15%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az intézmény működési bevételei 7,23%-kal meghaladja
időarányos előirányzatát, mely a bérleti díjak pozitív alakulásához köthető, valamint a realizálódott
étkezési térítési díjhoz kapcsolódik.
A tankönyv-értékesítésből származó bevétel a tervezettől kis mértékben maradt el.
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A bevételek alakulása tükrözi, hogy az intézmény igyekszik minél jobban hasznosítani ideiglenesen
felszabaduló, szabad kapacitásait.
Összességében megállapítható, hogy a saját bevételek időarányos teljesülése megfelelő.
2.2 A működési célú pénzeszköz átvételek, pályázatok
Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétele elkülönített állami pénzalaptól, két tételből tevődik
össze:
- az Útravaló Ösztöndíj Program keretében 136 eFt,
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat keretében lehívott forrás 371 eFt.
Működési célú pénzeszközöz az EU költségvetéséből a TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás
„Merj a legjobb lenni” pályázathoz kötődik. A pályázattal kapcsolatban benyújtásra kerültek az eddigi
kifizetésekhez kapcsolódó elszámolások, mely eredményeként folyósításra került 10 946 eFt a 2011.
évi költségvetési évben. Utófinanszírozott jellege miatt szükség volt a fenntartó segítségére „előleg”
(működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól) formájában, 2000 eFt összegben. A
pályázat jelenlegi állása szerint október hónapban lezárul, így az intézmény rendezni tudja ez előleget
az idei évben.
Továbbá az önkormányzati támogatás előirányzatát növeli az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2011
KIM rendelet alapján elnyert támogatás 2 548 350 Ft összegben.
3. A kiadások alakulása
3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
Az előirányzat-módosítások következtében 163 082 eFt a személyi juttatások előirányzata, melynek
teljesítése 123 557 eFt, azaz 75,76 %.
A látszólagos túlteljesítés a konyha átszervezés következménye, hiszen 2011. május 1-től 4,75 fővel
kevesebben dolgoznak, valamint a határozott idejű közalkalmazottak miatti nyári „bérkiesés” is torzító
hatású, így a következő táblázat a személyi jellegű juttatások tényleges alakulását tükrözi e hatások
nélkül.

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ kompenzáció máj.-aug.
Módosított időarányos előirányzat

163 082
123 898
1 174
125 072

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
161 307
1 775
122 567
1 331
1 174
0
123 741
1 331

Teljesítés megoszlása

123 557

122 277

1 280

1 515

1 464

51

98,79%

98,82%

96,17%

Megnevezés

∑

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés a tényleges időarányos előirányzathoz viszonyítva
1,21 %ponttal marad el, melyet a későbbi teljesítésű kötelező kifizetések okoznak (pl.: minőségi
kereset-kiegészítés, túlóra, helyettesítés, pedagógus továbbképzés…stb.)
Összességében megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése megfelelő.
A személyi juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulék, melyet a
következő táblázat szemléltet.
Megnevezés

∑
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Gyomae.

ebből
Csárdasz.

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ kompenzáció máj.-aug.
Módosított időarányos előirányzat

43 578
33 034
317
33 351

43 107
32 681
317
32 998

471
353
0
353

Teljesítés megoszlása

32 398

32 058

340

953

940

13

97,14%

97,15%

96,32%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A munkaadókat terhelő járulékok alakulása az időarányosnak szintén megfelelő, kivéve a táppénzhozzájárulást, mely teljesítése csupán 2,1%.
3.2 A dologi kiadások alakulása
Az előirányzat módosítás következtében 51 997 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből
teljesült 41 562 eFt, ami az előirányzat 79,9%-a.
A dologi kiadások teljesülését is befolyásolja a konyhaátszervezés, hiszen a dologi kiadások 25%-a a 4
hónapra tervezett élelmiszer-beszerzés. A torzító hatástól megtisztított dologi kiadások tényleges
alakulását a következő táblázat szemlélteti.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
49 685
2 312
40 189
1 541
170
0
40 359
1 541

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ előirányzat nélküli tételek (TÁMOP 3.4.3)
Módosított időarányos előirányzat

51 997
41 730
170
41 900

Teljesítés megoszlása

41 562

40 296

1 266

338

63

275

99,19%

99,84%

82,15%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő.
Előirányzat túllépés csupán az általány számlázás miatti energia kiadásoknál fordul elő, valamint a
karbantartási kiadások esetében, hiszen előirányzat hiányában belső átcsoportosítással oldotta meg az
intézmény a tanévkezdéshez nélkülözhetetlenné vált karbantartásokat.
Az energia kiadások év végi alakulását nagyban befolyásolja a szolgáltató váltások miatti elcsúszó
számlázás és nem a tényleges fogyasztáson alapuló általány korrigálása.
A tankönyv kiadás és a hozzá kapcsolódó ellátottak pénzbeli juttatása, azaz az ingyenes tankönyvek
bekerülési értéke a tervezettnek megfelelően alakult.
4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
Az intézmény ilyen jogcímen nem rendelkezik sem előirányzattal, sem teljesítéssel.
5. Összegzés
Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket
figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható sem alul-, sem
túlfinanszírozás, ennek érdekében az intézmény maximálisan figyelembe veszi gazdálkodása során az
eredményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelmény rendszerét.

17

Azonban tekintettel az intézmény feszített költségvetésére év végén szükségessé válhat a
főelőirányzatok közötti átcsoportosítás, a szükséges fedezet, előirányzat biztosítása érdekében az
önkormányzati támogatás mértékének megtartása mellett.
6. A csárdaszállási telephely kiadásinak és bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztató
A telephely 2011. szeptember 1. napjával történő kiválása következtében szükséges a bevételek és a
kiadások összevetése és az előirányzatokon történő kivezetése, mely az előző alpontokban nem került
ismertetésre.
A 2007. július 26-án, Csárdaszállás Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés 3.
pontjának 2. bekezdése határozza meg az elszámolás feltételeit, azaz „ a működési kiadásoknak a
normatív állami támogatás és a csárdaszállási telephelyen beszedett saját bevétele által nem fedezett
részét – külön, tételes elszámolás alapján – Csárdaszállás Önkormányzata saját költségvetéséből
köteles biztosítani…”.
Tekintettel az energiaszolgáltatókkal kapcsolatos nehézkes elszámolásra a mai napig nem történhet
meg a végleges lezárás, hiszen a fizető váltással egyben sor kerül az elszámoló számlák kiállítására is,
melyek még nem érkeztek meg.
A telephellyel kapcsolatosan felmerült kiadások:
- személyi juttatások
1 280 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok
340 eFt
- dologi kiadások
1 266 eFt
Kiadások összesen: 2 886 eFt
A telephellyel kapcsolatosan felmerült bevételek:
- saját bevételek
53 eFt
- normatív állami támogatás
2 213 eFt (időarányos 8 hónapra)
Bevételek összesen: 2 266 eFt
A bevételek és kiadások egyenlege 620 eFt, mely az energiaszolgáltatókkal történő elszámolás
következtében még változhat, így jelen összevetés csupán tájékoztató jellegű.
Gyomaendrőd, 2011. október 6.

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-helyettes sk.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető sk.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu
Ikt.sz.: III-801-132/2011
Intézményfinanszírozás alakulása 2011. január 01 és szeptember 30 között
A 2011. évre tervezett feladat ellátás szeptember 1-től óvodai feladatbővítéssel mind a gyomaendrődi-,
mind a csárdaszállási tagintézmény esetében az előirányzatoknak megfelelően folyamatosan teljesül.
I. Önkormányzati támogatás alakulása

Megnevezés
Eredeti éves előirányzat, ill. teljesítés
Korrekciós csökkentő tételek
- szeptember havi N°bér
- 2011. évi kompenzáció (05 - 08. hó)
- közcélú foglalkoztatás támogatása
- Csárdaszállás 1-9. havi teljesítés
- hunyai pedagógus létszám végleges csökkentés
∑ korrekciós csökkentő tétel
Korrigált előirányzat, illetve teljesítés

Időarányos 1-9. havi támogatás, ill. teljesítés:

Előirányzat
215 246

Adatok e Ft-ban
Teljesítés
175 532

8 131
1 266
1 041
2 208
994
13 640
161 892

161 435

161 892

megj.:A kimutatott csökkentő tételek korrekciója szükséges, mivel egyelőre az önkormányzati támogatás között
szerepelnek, majd várhatóan a következő rendeletmódosítással a megfelelő helyre kerülnek.

Mindezeket figyelembe véve az önkormányzati túlfinanszírozás mértéke 457 e Ft.
II. Kiadások
1. Személyi jellegű juttatások-, valamint a munkaadókat terhelő járulékok alakulása
a) Személyi jellegű juttatások
Éves előirányzat:
140 132 e Ft
Teljesítés:
108 132 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
134 295 e Ft
Gyomaendrőd:
103 851 e Ft
Csárdaszállás:
5 837 e Ft
Csárdaszállás:
4 280 e Ft
Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, illetve nem rendszeres juttatások a
törvényi előírásoknak megfelelően kerültek megtervezésre.
Az engedélyezett álláshelyek száma az év eleji változások következtében 67 fő volt 08.31. napjáig,
mely megoszlik 45 fő pedagógusra, 4 fő oktatást közvetlenül segítő alkalmazottra, és 18 fő technikai
dolgozóra. Január hónapban sor került a gazdasági irodában 0,5 álláshely megszűntetésére. Februárban
a csárdaszállási telephelyen 1 fő gazdasági dolgozó 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjazása-,
április végén a tálalókonyha kialakításával a meghatározott területet érintő változások megtörténtek,
illetve 2011.09.01. napjától 2 fő pedagógus álláshelyről a költségvetés tervezetnek megfelelően
lemondott az intézmény.
Szeptembertől mind a gyomaendrődi - , mind a csárdaszállási részen óvodai feladat ellátáshoz
kapcsolódó feladat-, illetve ennek megfelelően létszámbeli változás történt az alábbiak szerint:
• Gyomaendrőd esetében a Szabadság úti óvoda csatlakoztatása kapcsán:
- + 2 fő óvodapedagógus, +1 fő dajka
•

Csárdaszállás esetében:
- +1 fő óvodapedagógus
19

így 2011.09.01. napjától az engedélyezett álláshelyek száma 69 főre növekedett.
A nagyobb összegű bért érintő kifizetések megtörténtek, így pl. a jubileumi jutalmak augusztus
hónapban (2 200 e Ft), valamint a konyhai átszervezés – létszámcsökkentés – kapcsán felmentett
élelmezés vezető felmentési illetménye-, illetve végkielégítése, mely a pályázati feltételek változása
következtében a tervezetthez képest + 603 e Ft kiadást eredményezett (felmentési illetmény vissza
nem igényelhető része-, illetve a végkielégítés fele).
A teljesítés szempontjából korrigálni szükséges a 2011. évi bérkompenzáció május-augusztus közötti
időszakra eső összegét (1 266 e Ft), illetve a közcélú foglalkoztatás keretében keletkezett bérek
támogatott 95% át (1 041 e Ft) mivel e kifizetési tételek egyelőre nem kerültek előirányzatosításra.
A hunyai telephelyen GYES-ről visszatérő pedagógus végleges létszámcsökkentésének kiadásait a
Hunyai Önkormányzat fizeti, mely szintén a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül
módosításra (994 366 Ft 09.30. napjáig).
Mindezeket figyelembe véve az 1-9 hónapra eső teljesítés összességében 99,33 % (Gyomaendrőd
99,40%, Csárdaszállás 97, 74%) az időarányosnak megfelelő.
b) Munkaadóakat terhelő járulékok
Éves előirányzat:
38 052 e Ft
Teljesítés:
ebből:
Gyomaendrőd:
36 504 e Ft
Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
1 548 e Ft
Csárdaszállás:
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi jellegű juttatásokkal együtt mozogva
időarányosnak megfelelően teljesültek.

28 838 e Ft
27 688 e Ft
1 150 e Ft
1-9 hóban az

2. Dologi kiadások
Éves előirányzat:
46 897 e Ft
Teljesítés:
39 991 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
43 642 e Ft
Gyomaendrőd:
37 687 e Ft
Csárdaszállás:
3 160 e Ft
Csárdaszállás:
2 304 e Ft
A dologi kiadások teljesülése össz intézményi szinten az éves előirányzathoz képest a jogcímenkénti
időarányos teljesítés elemzése után 102,48 %-on teljesültek a vizsgált időszakban, mely 2,48%-kal
(969 e Ft-tal) haladja meg az ezen időszakra tervezett keretet.
Szükséges a dologi kiadások jogcímenkénti elemzése, ugyanis több esetben megfigyelhető, hogy
főként a készletbeszerzések között pályázati pénzeszközök kerültek megtervezésre, majd a félévvel
bezárólag 100%-os teljesítésre. Hasonlóan 100%-os teljesítést mutat a konyhai feladatátszervezés
következtében lezárt élelmiszer beszerzés kiadása is.
Az energia szolgáltatások a tervezettnek, és időarányosnak megfelelően a gáz esetében 70%-on a víz
74%-on teljesültek. Problémás azonban a villamos energiaszolgáltatás. Jelenlegi kimutatásaink szerint
a szolgáltató váltást követően kb. 800 e Ft-os túlszámlázás történt, mely ügynek rendezése
folyamatban van.
Jelentősebb időarányostól eltérő (az időarányosnál 19,78%-al magasabb) teljesítés mutatkozik a
telefon díjak, a belföldi kiküldetés (+58%), és továbbképzések esetében (+40%).
A belföldi kiküldetés magas teljesítésének a diákok sporteredményeinek elérése érdekében a
helyszínre jutás kapcsán kifizetett útiköltség az oka.
A számlázott szellemi tevékenység szintén magas teljesítést mutat, viszont az év végével korrigálódni
fog, ugyanis a személyi juttatások között kerültek megtervezésre a számlázó óraadó pedagógust érintő
kifizetések.
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Éves előirányzat:
3 300 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
3 108 e Ft
Csárdaszállás:
192 e Ft
Az tankönyvtámogatást kedvezmények alapján igénybevevők
tervezettet.
4. Felújítás, felhalmozás kiadása
2011. évben ilyen jellegű kiadás nem került tervezésre.
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Teljesítés:

2 479 e Ft

Gyomaendrőd:
2 310 e Ft
Csárdaszállás:
169 e Ft
száma 28 fővel haladta meg a

III. Bevételek
1. Intézményi működési bevételek
Éves előirányzat:
3 969 e Ft
Teljesítés:
3 978 e Ft
ebből:
- intézményi ellátási díjbevétel
2 945 e Ft
2 001 e Ft
- felnőtt étkezés
1 023 e Ft
1 811 e Ft
- bérleti díj
450 e Ft
- egyéb kártérítés
100 e Ft
A térítési díjbevétel a tálalókonyha kialakításáig – 05.01.-ig – lett tervezve, mely a tervezettnek
megfelelően alakult.
Az intézményi tantermek magasabb szintű kihasználtságát elősegítő terembérleti díjakból származó
bevétel 450 e Ft, illetve 100 e Ft többletbevétel származott eddig az ablaktörésekből adódó
kártérítésekből, viszont ezek a tételek a kiadási oldalon is megjelennek.
2. Átvett pénzeszközök
Éves előirányzat:
5 744 e Ft
Teljesítés:
6 730 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
2 800 e Ft
Gyomaendrőd:
6 730 e Ft
Csárdaszállás:
2 944 e Ft
Csárdaszállás:
0 e Ft
A 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosításának alkalmával beépítésre került a
gyomaendrődi telephelyen 2 800 e Ft az Oktatásért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton
elnyert összeg (Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása 2 000 e Ft,
Fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények és tehetséggondozó szervezetek közötti
együttműködés 800 e Ft). Az átvett pénzeszközök közül e rendeletmódosítással átkerült a kistérségi
normatíva 3 719 e Ft (Gyomaendrőd gyógytestnevelés 989 e Ft, Csárdaszállás 2 730 e Ft).
Az átvett pénzeszközök között szerepel továbbá az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
alulfinanszírozás miatt 3 133 e Ft.
IV Összegzés
Az önkormányzati támogatás a következő előirányzat módosítással korrekcióra kerülő tételek
figyelembe vételével az időarányosnak megfelelő, a túlfinanszírozás 457 e Ft.
Az 1-9. hónapban szűkös keretek között, a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások mellett
folytatta gazdálkodását az intézmény. A személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok a
következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges módosítások figyelembe vételével az
időarányosnak megfelelően teljesültek.
A dologi kiadások esetében a villamos energia túlszámlázása okozza főként a többletkiadásokat,
melytől eltekintve a vizsgált időszakra megtervezett kiadásokkal teljesültek összességében a dologi
kiadások is.
Gyomaendrőd, 2011.10.07.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető
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Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Intézményfinanszírozási beszámoló
2011. 1- 9 hó
Bevételek alakulása:
Az intézmény működési támogatásának alakulása:
Működési támogatás:
módosított előirányzat
142215
Korrekció 09 havi bér

Teljesítés
%-os alakulás
109043
76,68
-4790
73,31
104253
Az intézmény működési támogatása az időarányos 75 %-hoz képest alulfinanszírozást mutat. A
szigorú gazdálkodás mellett számolni kell az esetlegesen képződő normatíva visszafizetéssel, mely a
novemberi statisztikai adatok ismeretében számítható ki.
A Sportcsarnok támogatása többletfinanszírozást mutat a bevételi kiesés,valamint az előző évről
áthúzódó gáz és villanyáram számlái miatt. A mennyiben az egyesület finanszírozási gondja nem
rendeződik, és a leszámlázott igénybevételt pénzügyileg nem rendezik, kiadása év végére meghaladja
a tervezett bevételt.
Fejlesztési támogatás alakulása:
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Saját bevétel:
Eredeti előirányzat
11137

e/Ft
Teljesítés
8608

%-os alakulás
77,29

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az éves tervezett összeg 77,29%-a
teljesült . A nyári táborozásra betervezett összeg realizálódott. A sportcsarnok bevétele közelíti az
időarányos teljesítést, év végére, amennyiben a rendezvények szervezése sikeres lesz.
Átvett pénzeszközök:
Átvett pénzeszközök teljesítése között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás
útján eddig kapott 962 e /Ft szakképzési hozzájárulás, melyet szakmai eszközökre fordítunk. Több
bevétel nem várható, mert szakképző osztály hiányában nem fogadhatunk több támogatást.
1472 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen.
3.Kiadások alakulása:
Személyi juttatások:
Módosított előirányzat
100133

Teljesítés
73737

%-os alakulás
73,64

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint lettek kifizetve. Az Intézmény költségvetésében a bér teljesítése az előirányzat
73,64 %-a, a jogszabály szerinti érettségi díjak elszámolása megtörtént, egyéb kifizetés nincs.
Dologi kiadások:
Módosított előirányzat
30341

Teljesítés
23335

%-os alakulás
76,91
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A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. A GDF SUEZ
Energiaszolgáltató Kft az átlépés óta nem számlázott rendszeresen gázfelhasználást, több millió Ft
le nem számlázott előző évről áthúzódó tétellel kellett számolni, mely ezt az időszakot terheli. A
dologi kiadások további tételeinek időarányos teljesítése nem éri el az 50%-ot.
Mivel az Intézmény ebben az évben éves ÁFA bevalló, az Áfa befizetési kötelezettséggel számolni
kell.
3.Felújítások, beruházások alakulása:
Pénzmaradványból interaktív oktatóanyag beszerzésére került sor 192 e/FT értékben.
4. Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása:
Sportcsarnok saját bevétele:
Eredeti előirányzat
Teljesítés
4140
2374
A Sportcsarnok bevétele alulmarad a tervezett összegtől, 57,35 %, mivel néhány egyesület
finanszírozási gonddal küzd, és a leszámlázott igénybevételt még nem teljesítette.
Sportcsarnok személyi juttatása:
Eredeti előirányzat
Teljesítés
%-os teljesítés
3381
2504
74,08
A Sportcsarnok személyzete 2011 01 .01-től : 2 fő gondnok és 1 fő félállású takarító , valamint
2010. 09.01-től 1 fő részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Szorgalmi
időszakban a napi 14 órás nyitva tartás , és a hétvégi rendezvényekhez a személyzet sok esetben
kevésnek bizonyul.
Járulékok alakulása:
Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os teljesítés

912

547

60,04

Teljesítés
4380

%-os teljesítés
82,16

Sportcsarnok működési kiadása:
Módosított előirányzat
5331

A működési kiadás az áthúzódó gáz és villamosenergia számlák rendezését követően , a költségek
teljes visszaszorításával , túlteljesítést mutat. Év végére többlettámogatási igény merülhet fel,
amennyiben korán beköszönt a fűtési idény, vagy az egyesületek finanszírozási gondjai nem oldódnak
meg.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 2.625.902 Ft . Ebből 1593 e/Ft az alulfinanszírozás
összege, 1.033 e/FT a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében feladattal
terhelt, mely felhasználásra került.
Feladattal terhelt pénzmaradvány:
2010 éves Áfa bevallás miatti Áfa befizetés
595.000 Ft
Cartographia megrendelés
236.804 Ft
Sporteszköz Marathon(Sportcsarnok)
263.000 Ft
Áthúzódó gáz és villanyfogyasztás
1.531.098 Ft
Gyomaendrőd. 2011 10 06
DR Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
gazd.igh
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt. szám:
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Intézményfinanszírozás alakulása
2011. 01. 01.-2011. 09. 30. között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére
Működési támogatás alakulása 2011. 01. 01.-2011. 09. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat
Korrekciók (-)
Beruházás (fejlesztés + dologi)
2011. május 01-től induló oktatási
intézmények élelemezése után járó
állami normatíva (5,5 hó-2,5 hó)
október-november-december hóra eső
időarányos része
2012. május 01-től induló oktatási
intézmények élelemezése után járó
önkormányzati kiegészítés (5,5 hó-2,5
hó) október-november-december hóra
eső időarányos része
Szeptember havi nettó bér

Teljesítés

272 076

213 637

8 342

7 814

12 541

1 622
13 104

Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag
és fizetési előleg

836

Módosított - korrekciózott

248 227

Időarányos EI

186 170

191 883

Túlfinanszírozás: 5 713,-eFt.
Az intézmény túlfinanszírozása az I. félévhez képest 18,4%-kal közel 1.300 eFt-tal csökkent. A
túlfinanszírozás jogcímenkénti megoszlása – az alábbi beszámolóban részletezettek szerint - továbbra
is a dologi kiadások, ezen belül az energiaszolgáltatások jogcímeiben jelentkezik.
I.

BEVÉTELEK
Az intézményi működési bevételek a 1-9 hónapban 2%-kal közel 4 000 eFt-tal
meghaladták az időarányos tervezett bevételt.
Ez egyrészt az idősotthoni ellátás egész éves 100%-os kihasználtságából, az
alapellátás – szociális étkeztetés – igénybevevők számának emelkedéséből adódik.
Másrészt a szabad kapacitás terhére végzendő étkeztetési feladatok ellátásából eredő
többletbevételből ( dolgozói étkeztetésben résztvevők számának növekedése, év
közben bekapcsolódó bölcsödei, óvodai étkezők számának növekedéséből), valamint a
Támogató Szolgálat által Békéscsabára és Gyulára történő gyermekek szállításának
Egészség Pénztár által megfizetett térítési díj többletbevételből származik. Utóbbi két
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jogcím esetén ezen többletbevétel nyújtja – rendeletmódosítás alkalmával – a fedezetet
a hozzákapcsolódó kiadási jogcímekhez.
Összességében a működési bevételek alakulása a vizsgált időszakban a tervezettnek
megfelelően alakultak.
II.

KIADÁSOK

1. Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
A személyi juttatások a vizsgált időszakban a tervezettnek megfelelően alakultak, melyhez nagyban
hozzájárult a közcélú és közhasznú munkavállalók rövid és hosszútávú közfoglalkoztatása.
Jelenleg az intézmény elfogadott költségvetési létszáma 142 fő. Szeptember 30-án 12 fő rövid távú
közfoglalkoztatott, 6 fő hosszútávú közfoglalkoztatott és 2 fő TÁMOP keretében támogatott
munkavállaló dolgozott intézményünknél. A hosszútávú és TÁMOP-os program keretében
foglalkoztatott munkavállalók közül néhányan tartós táppénzen és gyeden lévő közalkalmazottakat
helyettesítenek, akiknek a bére a 2011. évi tervezés során nem lett az eredeti előirányzatokba
megtervezve, számítva a közfoglalkoztatás lehetőségével. A közfoglalkoztatás a vizsgált
időszakban – 1-9 hónapban – folyamatosan jelentkezett intézményünknél segítve ezzel a szakmai
munkához kapcsolódó technikai feladatok ellátását, ezzel az intézmény magasabb színvonalon való
működtetését, csökkentve a szakosított és alapellátásban dolgozók leterheltségét.
Összességében a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően
alakultak 2011. szeptember 30-ig.
2. Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányos összegét 9 398 eFt-tal lépte túl intézményünk a vizsgált
időszakban.
Ennek okai:
•

A gázenergia-szolgáltatás díj előirányzata 10.231 eFt melyből 2011.
szeptember 30-ig 13 282 eFt teljesítésre került. Melyből, mint már korábban
is beszámoltunk, 3.500,-eFt az előző évi fogyasztás 2011. évre áthúzódó
teljesítése, melyhez 2010. évi pénzmaradvánnyal nem rendelkezett
intézményünk.
Ezen jogcímen a teljesítés 5 525 eFt-tal lépte túl az időarányos tervezetett
(7 756 eFt).

•

Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 420 eFt összeggel
haladja meg az időarányos tervezetett, mely az energai árának növekedésével
magyarázható.
1 070 eFt-tal meghaladja a tervezett kiadást az üzemanyag felhasználás
jogcímen teljesített kiadás is, mely az üzemanyagárak nagyfokú
emelkedésével, és a futott km növekedéssel magyarázható. Ezen
többletkiadást a bevételi oldalon keletkezett többletbevétel pólolni tudja, mert
a Békéscsabára és Gyulára – Támogató Szolgálat által – fejlesztésre szállított
gyermekek szállításához az Egészségbiztosítási Pénztár támogatást biztosít,
mely lehetővé teszi a többletkiadás finanszírozását. Rendeletmódosítással,
ezen jogcímen a keletkezett bevétel terhére a kiadási előirányzat megemelésre
fog kerülni.
289 eFt-tal meghaladta a teljesítést a szenyvíz szippantás, melyre a belvízes
időszakban többszöri alkalommal került sor a Szent Imre Idősek Otthona
intézményi egységünknél.
az élelmiszerbeszerzés jogcímen keletkezett többletkiadást
- mely a
februárban induló bölcsödei szolgáltatás, szeptemberben induló új óvoda

•

•
•
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beindulásával ( Vásártéri Óvoda), a külső szolgáltatások növekedésével
valamint az intézmény ellátottainak magasabb számban történő
igénybevételével magyarázható, a bevételi oldalon keletkezett többletbevétel
finanszírozza,
mely
rendeletmódosítással
kerül
beépítésre
az
élemiszerbeszerzés előirányzatába.
Összességében elmondható, hogy a gázenergia, villamosenergai szolgáltatás
túlfinanszírozása jelenti az intézmény túlfinanszírozottságát, az egyéb jogcímeken
keletkezett többletkidásokat a bevételi oldalon keletkezett többletbevétel finanszírozni
tudja, mely rendeletmódosítással kerül rendezésre.
A dologi kiadások egyéb jogcímek esetében az időarányos tervezettnek, és egyedi
teljesítési módoknak megfelelően alakultak.
3. Fejlesztés
Intézményünk 4.200,-eFt összegű fejlesztést irányzott elő költségvetésében 2011. évre, mely a
konyhai kapacitásbővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzést irányozta elő. Ebből a
ténylegesen fejlesztésre igénybevett összeg 3 842 eFt, a fennmaradó 358 eFt a dologi kiadások
közé került átcsoportosításra a fejlesztéshez kapcsolódó karbantartási munkálatokra és kisértékű
eszközök beszerzésére.
Módosításként beépítésre került Vitéz Váry József pénzadományából megvalósítandó fejlesztések
összegéhez fedezetet biztosító 4 500 eFt összeg. Az adományból fennmaradó 2 000 eFt összeg a
dologi kiadások között került beépítésre az előirányzatokba eszközbeszerzésre, karbantartási
munkálatokra (festés, mázolás).
2011. szeptember 30-ig a konyhai fejlesztés teljes egészében megvalósult, míg az adomány
felhasználása 3 972 eFt összegben, melyből nyílászáró cserére ( Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5
Őszikék Idősek Otthona), és külső homlokzat felújításra ( Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Őszikék
Idősek Otthona és 1. számú Idősek Klubja) kerül sor az intézmény szakképzett karbantartó
dolgozói által elvégzett saját rezsis beruházás keretében, melynek befejezése és aktiválása
várhatóan 2011. október végéig fog megtörténni.
III.

ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2011. 1-9 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a
minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását,
mégis túllépte az időarányos finaszírozás kereteit.
A túlfinanszírozottság folyamatosan csökken ( 1-4 hó, I. félévi beszámolóhoz képest), de
várhatóan az év végére nem fog megszűnni.
Az 1 – 9 hóban kifizetett gázszolgáltatási számlák, mind a szezonális jelleg, mind a
szolgáltató nem folyamatos számlázásának köszönhetően, évről – évre túlfinanszírozást
eredményez intézményünknél. 2011. évben pedig már szeptember 30-val 2 940 eFt
összeggel túlléptük az egész évre tervezett előirányzatot, mely igen nagy teher
intézményünk számára. Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között
folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek,
melyek konpenzálni tudnák ezen magas össszegű kifizetéseket.
Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a túlfinanszírozás az év végéig
csökkenjen és a módosított előirányzatok szerint teljesüljenek kiadásaink és bevételeink.

Gyomaendrőd, 2011. október 11.
Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető
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AZ INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA A 2011.01.01-TŐL 2011.09.30-IG
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN
1. Bevételek alakulása
Bevételi kategória

Eredeti

Módosított

adatok: eFt.
Teljesítés

előirányzat előirányzat
OEP-től átvett működési célú pénzeszköz 128.067

128.067

104.021

5.144

5.144

4.828

0

0

169

Intézményi saját bevételek

3.654

3.654

3.583

Önkormányzati működési támogatás

5.985

6.327

4.152

142.850

143.192

116.753

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás
Munkaügyi Központtól átvett működési
célú pénzeszköz

Bevételek összesen
OEP-től átvett működési célú pénzeszköz:

A járóbeteg szakellátás tényleges bevétele meghaladja az időarányos tervet, melynek oka a következő:
¾ A gondozó intézetek országos hálózata az egészségügyi ellátó rendszer egyik fontos eleme.
Bizonyos betegségek kapcsán az arra rászorulók a kórházi ellátást követően folyamatos,
tervszerű gondozásban részesülhetnek. A jelenlegi gondozói hálózat, több mint harminc éve
működik az országban. 2010. év elejétől elkezdték a gondozóhálózatok átalakítását, hogy az
ellátási formát korszerűsítsék, és a mai kor követelményeihez igazítsák. Ennek első, és
legfontosabb lépése a finanszírozás átalakítása volt. 2010. áprilisig a tüdőgondozás fix díja
539.100 Ft/hó volt. Ezt az összeget 2010. májusától a felére csökkentették ( 269.600 Ft/hó ).
A 2010. év végén felmerült újabb változtatási terveknek köszönhetően 2011. május hónapig
tervezhettünk a fix díjból származó bevételeinkkel a tüdőgondozás szakfeladaton. A tervekkel
ellentétben a finanszírozási rendszer változatlan maradt egészen a 139/2011. (VII.21 )
Kormányrendelet megjelenéséig, mely szerint a tüdőgondozás fix díjjal való finanszírozása
2011. október 01. napjától szűnik meg, ami a 2012-es költségvetésünkre lesz negatív hatással.
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¾ A labor szakfeladaton megtervezett bevételünket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
főigazgatója által – 2010. december 28-án – kiközölt teljesítmény volumen korlát alapján
terveztük meg, mely alapján 1.019 eFt. időarányos plusz bevétel realizálódott.
¾ Az esetszámok növekedésével ( 7 %-os pozitív irányban történő elmozdulás az előző
időszakhoz képest ) nőtt a jogviszony ellenőrzési díjból származó OEP bevételünk.
¾ Az intézmény által működtetett háziorvosi szolgálat 2011. augusztus hónaptól kiegészítő díjra
jogosult.
¾ A 365/2010. ( XII.30 ) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III.3. )
Kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.

( VII.15. ) Kormányrendelet

módosításáról megjelent rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltató tárgyhónapra
jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye meghaladja az adott hónapra
előírt teljesítmény volumen korlát mértékét, a többletteljesítményt az OEP
a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.
TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás:
A TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe
movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű
felhasználása mellett szeretnénk külső

segítséget című projektből származó bevételi forrásunk

előirányzata 5.144.000 Ft. volt.
2011. július hónapban megérkezett az intézményhez a III. számú kifizetési kérelemben igényelt
4.500.676 Ft. ( 327.667 Ft-ot a támogatási előlegből rendeztünk. )
A pályázat zárása 2011. augusztus 29-én volt. 90 nap áll rendelkezésünkre, a záró pénzügyi
elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés elküldésére.
A 100 %-os intenzitású pályázat keretein belül támogatásban részesültünk:
•

Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás:

bér + járulék + étkezési utalvány + utazási

költségtérítés
•

Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés
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Munkaügyi Központtól átvett működési célú pénzeszköz:
A

Békés

Megyei

Kormányhivatal

-

Munkaügyi

Központ,

Gyomaendrődi

Kirendeltség

bértámogatásából a beszámoló készítéséig 169 eFt. bevételünk realizálódott, amelyet a soron
következő rendeletmódosítási kérelemben rendezünk.
2011. június 1. napjától két fő (4-4 órában foglalkoztatott takarítónő a védőnői szolgálat telephelyein),
és 2011. június 6. napjától egy fő (6 órában foglalkoztatott udvaros-karbantartó) a regionális
munkaügyi központ által kiközvetített, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása kapcsán
felmerült támogatás 50 %-os mértékű.
Intézményi saját bevételek:
Eredeti előirányzatként 3.654.000 Ft-ot terveztünk, mely az eddigi rendeletmódosításokkal nem került
helyesbítésre.
¾ Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 350.000 Ft-ot terveztünk,
melyről a beszámoló készítésekor megállapítható, hogy túlteljesítés várható. A 19/2010. (
XII.23. ) NEFMI rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
szóló jogszabály rendelkezett arról, hogy 2011. január 1. napjától nem vehetők igénybe az
Egészségbiztosítási Alap terhére a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, és annak részeként
kezdeményezett további járóbeteg szakellátások. A térítésköteles ellátás saját bevétel
növekedést eredményezett.
¾ Bérleti díj bevételeink esetében az eredeti előirányzat 504.000 Ft. volt.
A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján,
hétfői napokon a Dr. Vajda Bt. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a PrímaProtetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket. A beszámoló
készítésekor a teljesítés megfelel az időarányos terveknek.
¾ Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel
bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és
háziorvosoknak ( Fürst S. u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből
származó bevételek. Eredeti előirányzatként 1.800.000 Ft-ot terveztünk. 2011. szeptember 30.
napjáig 102 %-os teljesítést értünk el a továbbszámlázott szolgáltatások esetében, mely abból
adódik, hogy a gázszolgáltató ez év márciusában küldte meg a 2010. 07. - 12. havi
szolgáltatási számláját, így az orvosoknak április, május és június hónapban tudtuk ezeket a
fogyasztásokat továbbszámlázni.
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¾ Működési célú kamatbevételként 1.000.000 Ft-ot terveztünk, melynek teljesítése
meghaladja az időarányos tervet. ( 824 eFt. )
Önkormányzati működési támogatás:
A 2010. évi – jóváhagyott – támogatáshoz viszonyítva mintegy 60 %-kal kevesebb önkormányzati
támogatást terveztünk, mely KT. határozathoz kapcsolódik.
Az eredeti előirányzatban 5.985.000 Ft. szerepel.
Részleteiben:
Igazgató főorvos bér + járulék:

4.044.600 Ft.

Gazdasági vezető bér + járulék 50 %-a:

1.295.400 Ft.

Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):

180.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

465.000 Ft.

Összesen:

5.985.000 Ft.

2011. II. számú rendeletmódosítási kérelemben az önkormányzati támogatásunk 6.327 eFt-ra
változott. A módosítás a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 352/2010. (
XII.30. ) Kormányrendelet miatt vált szükségessé ( kompenzáció ).
A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 4.152 eFt volt.
2. Kiadások alakulása
adatok eFt.
Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat
Személyi juttatások

65.281

65.551

47.592

Munkaadókat terhelő járulékok

15.812

15.885

11.833

Dologi kiadások

61.757

75.766

45.813

142.850

157.202

105.238

Kiadások összesen

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:
A 2011. évi I. számú rendeletmódosítási kérelemben, a plusz feladatként ellátandó praxis működtetése
miatt, 2 fő létszámot kértünk, mivel eddig a praxis személyi minimumfeltételét a 3 üres álláshelyünk
terhére biztosítottuk, mely létszámkeretre az intézetnek továbbra is szüksége volt. A két fő
közalkalmazotti bére megtervezésre került a 2011. évi költségvetésben, ezért plusz forrást nem kellett
a rendeletmódosításban biztosítani.
Az alapilletmények esetében megtakarítás tapasztalható. A költségvetés készítésekor a védőnői
szakfeladatra megtervezésre került a leendő kollégák alapilletménye, akiket nem pontosan a tervek
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szerint sikerült munkába állítani. A felmerült szakemberhiányt helyettesítéssel oldottuk meg, ezért a
helyettesítés során fizetett díjak esetében túlteljesítés keletkezett.
A háziorvosi ellátás esetében az ápolónő közalkalmazotti foglalkoztatása az eredeti költségvetés
szerint 2011. március 1. napjával került betervezésre, mely ténylegesen 2011. július 1. napjával
valósult meg. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott kolléganő munkabére a külső személyi
juttatások között került lekönyvelésre, ezért az eredetileg betervezett alapilletmény soron alulteljesítés
történt.
Dologi kiadások:
A dologi kiadások teljesítése 2011. szeptember 30. napjával 60 %-on áll, mely elmarad az időarányos
módosított előirányzathoz képest. Ennek oka az, hogy a kisértékű tárgyi eszköz esetében a
rendeletmódosítással megemelt előirányzatból még csekély összeg került felhasználásra. A tárgyi
eszközök beszerzését folyamatosan, az év hátralévő részében tervezzük.
3. Foglalkoztatottak alakulása
Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő.
A munkavállalók létszámában bekövetkezett változás az előző beszámolási időszakhoz képest a
következő:
2011. június 1-től 2 fő 4 órás takarítónő ( Cserép Ernőné és Eke Judit ) látja el a védőnői szolgálat
takarítási feladatait.
2011. június 6-tól 1 fő 6 órás munkavállalót ( Kun Krisztián ) foglalkoztatunk udvaroskarbantartóként.
A háziorvosi ellátás esetében Kiss Edit ápolónő közalkalmazotti foglalkoztatása 2011. július 1.
napjával valósult meg.
2011. augusztus 1-től, pályakezdő védőnőt alkalmazunk a gyomai védőnői szolgálatnál, Fodor Csilla
személyében.
Samu Istvánné védőnő 2011. augusztus 15. napjával tért vissza szülési szabadságáról.
4. Fejlesztési kiadások
¾ 2011. május hónapban felújításra került a Hősök úti épület riasztórendszere
149 eFt. értékben.
¾ 2011. augusztus 4-én lett aktiválva a járóbeteg szakellátás telephelyén ( Hősök
útja 57. ) lévő épület felújítása 1.372 eFt. összegben. A felújítás során a PVC burkolat
helyett, járólap burkolatot kapott több rendelő helyiség is. Felújításra került a mosoda
épületének külső homlokzata, valamint a váróknál felszerelt korlát is.
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¾ A Fő u. 3. szám alatt lévő 6. sz. háziorvosi praxis rendelőjében hajtottunk végre
átalakításokat, melyet a 467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozat alapján.
¾ A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. szeptember 28-tól a Fürst S. u. 3. szám alatt lévő
védőnői szolgálatnál a téglakerítés felújítását megkezdte.
5. Összegzés
A teljesítés a racionális tervezésnek megfelelően alakult. A plusz bevétel részben a tüdőgondozási fix
díjból és a többletteljesítményből eredethető, valamint a háziorvosi szolgálat kiegészítő díjra
jogosultságából származik.
A jövőben a járóbeteg szakellátás szerepe növekedni fog az ellátó rendszerben. Fél éven belül
funkcióváltásra kerül sor, amely vélhetően a valós ellátási igényekre épül, a szükséglet alapú kapacitás
tervezés alapján.
Intézetünket a humánum jellemzi. Nagyobb figyelmet szeretnénk szentelni a jó teljesítmény
elismerésére! Munkánkat vélhetően segíteni fogja a konszenzuskeresés a társadalmi, a szakmai és a
civil szervezetekkel.
Az ellátási terület megőrzése anyagi áldozatot követel, a tartalékaink egy részét szükséges erre
fordítanunk. A fenntartó önkormányzat segítségére számítunk a járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény működésében és az alapellátás feladatát ellátó háziorvoslásban.

Gyomaendrőd, 2011. október 4.

Dr. Torma Éva

Kocsisné Takács Gabriella

igazgató főorvos

gazdasági vezető
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - második forduló
Dr. Csorba Csaba jegyző
Enyedi László
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusi ülésén úgy döntött, hogy felül kívánja vizsgálni a
helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)Gye.Kt. rendeletét. Az augusztusi ülésekre elkészültek a döntés előkészítéséhez
kért kimutatások, számítások, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület megtárgyalta a rendelet módosításának a
lehetőségét és a változtatás főbb irányait meghatározták. A szeptemberi üléseken, a rendelet módosítás első
fordulós tárgyalásán pedig döntés született a javasolt változtatásokról.
Ezek röviden a következők:
- Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben. Iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január
1-től az, önkormányzat által elkészített elektronikus űrlap használatának kötelezővé tétele.
- Az üdülési célú építmények építményadójánál, az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett 4 adótétel kerüljön
bevezetésre, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján.
- A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló építményeknél a jelenlegi 300 Ft/m2-es adómérték 150 Ft/m2-re történő
csökkentése.
- A magánszemélyek kommunális adómértékeinek változatlanul hagyása, illetve 5 vagy 20 %-al történő növelése.
- Az állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértékének változatlanul hagyása, illetve a jelenlegi
1,9 %-os mérték 2,0 %-ra történő megemelése.
- Idegenforgalmi adónál nyilvántartási kötelezettség bevezetése a szállásadóknak.
A szeptemberi, első fordulós tárgyaláson továbbá javaslatként felmerült, hogy a jelenlegi felülvizsgálat során ne
kerüljön sor adómérték növelésre.
Ennek megfelelően a rendelet tervezet az egyes paragrafusoknál tartalmazza a Bizottságok javaslatait és a
változtatás nélküli adómértékeket is.
A jelenleg hatályos adórendeletünk még 2000-ben lett megalkotva, azóta többször került módosításra. A rendelet
felülvizsgálata során több olyan rendelkezés került feltárásra a helyi rendeletünkben, ami magasabb szintű
jogszabályok által már szabályozva van. Időközben hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet, amely szigorú formai és kodifikációs szabályokat ír elő a jogszabályok szerkesztésénél. A január
elsejétől működő Kormányhivatalok pedig kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzati rendeletek
törvényességére, nemcsak azok norma tartalmi aspektusában, hanem a formai követelmények szintjén is. Ezzel az
elmúlt hónapokban már szembesült a Képviselő-testület is. A törvényességi anomáliák megszüntetése, illetve a
változtatási javaslatok normaszövegbe ültetése szükségessé tették, hogy ne az eddigi – 21/2000.(VII.18.)
önkormányzati – rendelet kerüljön módosításra, hanem egy új normaszövegű adórendelet kerüljön megalkotásra. E
rendelet megalkotását még akkor is javasoljuk, ha az adómértékekben csak részben vagy egyáltalán nem
következik be változás.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2011. (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1. § (1) E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város közigazgatási területén, a 2. §-ban foglalt adónemek, a Htv.-ben
meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.
(2) Feltétel nélkül mentes a helyi adó hatálya alól az Önkormányzat és költségvetési szervei.
(3) Mentes a helyi adók közül az építményadó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése
alól az önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja. A helyi adó megfizetése alóli mentesítést az
önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi minden év február 28-ig.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a) építményadót,
b) telekadót,
c) magánszemélyek kommunális adóját,
d) idegenforgalmi adót és
e) helyi iparűzési adót vezet be.
3. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások
elektronikus úton is teljesíthetők.
(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségeket, az
önkormányzat honlapján közzétett, elektronikus űrlapon kell teljesíteni.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. § E rendelet alkalmazásában:
a) teljes közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt villamos vezeték, ivóvíz vezeték és gázelosztó vezeték van.
b) részleges közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt villamos vezeték és ivóvíz vezeték van.
c) nincs közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt csak villamos vezeték van.
d) kiépített út: Az az út, amely a 15/2000 (XI. 16.) KöViM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
nem minősül földútnak, és a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet 2. § b) 4. pontjában meghatározott szilárd burkolattal
van ellátva.
3. ÉPÍTMÉNYADÓ
5. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára és nem garázs
céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó hatálya kiterjed a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épületre, épületrészre is.
(3) Az adókötelezettség - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével, az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, az
építmény rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
(4) A nem üdülés-, pihenés célját szolgáló építmények közül az adókötelezettség nem terjed ki:
a) ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenység folytatása esetén nyitott szín, tároló, öltöző,
mosdó, WC, konyha, étkező, üzemorvosi rendelő helyiségekre,
b) vendéglátó tevékenység folytatása esetén mosdó, WC, öltöző, nyitott szín és tároló helyiségekre.
6. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
„A” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 650 Ft/ m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/ m²,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/ m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/ m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/ m².
„B” alternatíva (a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 680 Ft/m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/m²,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/m².
„C” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 700 Ft/m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/m²,
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c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/m².
„D” alternatíva (a jelenlegi szabályozás változatlanul hagyása)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén:
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m²-t nem haladja meg és az építmény a rendelet 1. melléklete:
aa) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 450 Ft/m²,
ab) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m²,
ac) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 330 Ft/m²,
ad) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 250 Ft/m².
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m²-t meghaladja, de 45 m-nél nem nagyobb, és az építmény e rendelet 1.
melléklete:
ba) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m²,
bb) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m²,
bc) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m²,
bd) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m².
c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m²-t meghaladja és az építmény e rendelet 1. melléklete:
ca) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 680 Ft/m²,
cb) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 580 Ft/m²,
cc) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 490 Ft/m²,
cd) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 300 Ft/m².
4. TELEKADÓ
8. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén levő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban:
telek).
9. § (1) Mentes a telekadó alól:
a) a sportlétesítmények céljára - a tömegsportot is beleértve - hasznosított földterület;
b) a magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja a beépítetlen belterületi lakótelke után, ha arra,
lakóház építésére, jogerős építési engedéllyel rendelkezik, az engedély kiadását követő év január 1. napjától a
használatbavételi engedély megszerzésének évében december 31. napjáig, de legfeljebb négy adóéven át.
(2) Amennyiben az adóalany az építési engedélyben foglalt kötelezettségének 4 éven belül nem tesz eleget, úgy a
mentes évekre járó adót visszamenőlegesen, pótlékaival együtt meg kell fizetnie.
10. § A telekadó alapja a telek vagy telekrész négyzetméterben számított területe.
11. § (1) A telekadó évi mértéke beépítetlen lakótelek esetében:
a) teljes közművesítés esetén: 20 Ft/m²,
b) részleges közművesítés esetén: 15 Ft/m²,
c) közmű nélküli telek esetén: 10 Ft/m².
(2) Az e rendelet 2. mellékletében felsorolt utcákban található beépítetlen lakótelkek után az (1) bekezdésben
meghatározott mértékű adó kétszeresét kell megfizetni.
(3) Építési telek esetén, ha a telekre előírt vagy vállalt beépítési kötelezettség határideje - a telek megosztásától
illetve a megvásárlásától számított 4 év - lejárt és a telek tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja nem
rendelkezik jogerős építési engedéllyel és ennek következtében az építkezést még nem kezdte el, akkor az
egyébként járó éves adót 10 %-kal emelt mértékben köteles megfizetni, visszamenőlegesen, az adókötelezettség
keletkezése napjától.
(4) A telekadó mértéke beépítetlen üdülőtelek esetén egységesen 240 Ft/m², kivéve az 1520 - 1550 helyrajziszámú
ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² alapterületig 10 Ft/m², az 1.500 m²-en felüli rész pedig 4 Ft/m².
(5) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m² alapterületig 8 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész pedig 4 Ft/m², kivéve:
a) a 3410-3411, 3481-3487 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 10 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész 4 Ft/m².
b) a 783-812, 910-915, 1363-1379, 2634, 2635, 2640/2, 2643, 2644, 2645, 2654, 2681, 2686, 2687/1, 2687/2,
2691/2, 2692, 3413-3464, 3757-3876 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 4 Ft/m², az 1.500
m²-en felüli rész 2 Ft/m²;
c) a 3465-3480, 3564, 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 5 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész 2 Ft/m².
5. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
12. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden lakás céljára szolgáló épület,
épületrész ( továbbiakban együtt: lakás )
(2) Az adókötelezettség a lakás teljes hasznos alapterületére kiterjed, függetlenül annak rendeltetésétől,
hasznosításától.
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13. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az egyedül élő, hetven éven felüli adóalany, aki az
adóköteles ingatlannak kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, ha a lakás alapterülete 72 m²-nél nem nagyobb, abban
más személy sem tartózkodási helyet, sem lakcímet nem létesített, és az adóalany jövedelme nem éri el a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét.
(2) a) Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az 1997. évtől induló - társulati formában megvalósuló szennyvízcsatorna építéséhez anyagilag hozzájárul, és az elkészült, műszakilag átadott közműre rá is csatlakozik.
b) A kedvezményt a rákötést követő évtől kezdve öt adóéven át érvényesítheti, a befizetett összeg- , legfeljebb
azonban a kommunális adójának mértékéig.
c) A kedvezményt külön kérelem nélkül, a társulat által a befizetés megtörténtéről és összegéről kiadott igazolás,
illetve a Vízművek Rt. által a rákötés megtörténtéről kiadott igazolás alapján, hivatalból kell biztosítani.
d) Az a) pontban foglalt adókedvezmény megilleti azt a magánszemélyt is, akinél a műszakilag átadott
szennyvízrendszer rácsatlakozási csonkja kiépítésre került, de a közműre azért nem csatlakozik rá, mert a lakáson
belül nincs kiépítve a vízvezeték - és szennyvízelvezető rendszer azért, mert a lakás építésekor hatályos
jogszabályok ezt lehetővé tették. E kedvezmény igénybevételét a magánszemély az adóhatóságnál rendszeresített
kérelemnyomtatvány kitöltésével érvényesítheti.
(3) a) Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az 1997. évtől induló - társulati formában megvalósuló
szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul.
b) A kedvezményt a műszaki átadást követő évtől kezdve:
ba) 4 adóéven át érvényesítheti, ha az útalap és a záró réteg is elkészült;
bb) 2 adóéven át érvényesítheti, ha az útalap vagy a korábban már elkészült útalapra a záró réteg elkészült.
c) A kedvezmény összege a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő kommunális adó összegével
azonos
d) A kedvezményt külön kérelem nélkül, a társulat elszámolása illetve a Városüzemeltetési Osztály igazolása
alapján, hivatalból kell biztosítani.
(4) Abban az esetben, ha a magánszemélynek a (2) bekezdés szerinti adókedvezmény érvényesítési időtartamán
belül a (3) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy ez utóbbi adókedvezményt a
korábbi kedvezmény időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
(5) Az adókedvezmény kizárólag a beruházással érintett ingatlan után kivetett kommunális adóval szemben
érvényesíthető. Ha az ingatlan tulajdonjogában az adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás
következik be, akkor az adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg.
14. § A kommunális adó alapja az e rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott adótárgy hasznos alapterülete.
„A” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.600 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.500 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.400 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 10.100 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5.500 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5.800 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 7.100 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2.600 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.100 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.400 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3.600 Ft.
„B” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 7.600 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.500 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 9.600 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 11.500 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.700 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.200 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 8.200 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
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ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 3.000 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.500 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.900 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 4.100 Ft.
„C” alternatíva (a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján, a jelenlegi
szabályozás változatlanul hagyásával)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.100 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.000 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 9.600 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5.250 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5.550 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.000 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 6.800 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2.500 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 2.950 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.250 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3.450 Ft.
6. IDEGENFORGALMI ADÓ
16. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
17. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
18. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.
19. § (1) A szállásadónak a rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalmú vendégnyilvántartást kell vezetnie.
(2) A vendégnyilvántartás szigorú számadású, az önkormányzati adóhatóság által hitelesített nyomtatvány, melyet
az adóhatóság térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.
(3) Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, a program
forgalmazójának a rendelet 5. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy terméke megfelel az e rendeletben előírt
nyilvántartás vezetésére. Ebben az esetben a vendégnyilvántartó nyomtatványt nem kell kiváltania.
(4) A vendégnyilvántartást, a tárgyévet követő év január 31-ig, az önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatni.
(5) Amennyiben a szállásadó tevékenységét megszünteti, az aktuálisan vezetett vendégnyilvántartást az
önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást lezárja.
(6) A vendégnyilvántartásba a vendég érkezésekor haladéktalanul fel kell jegyezni a vendég nevét és érkezésének
napját. A nyilvántartás többi adatát a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével legkésőbb még az érkezés
napján ki kell tölteni.
(7) A távozás időpontját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az idegenforgalmi adó kötelezettséget legkésőbb a
távozás napjával kell kitölteni.
7. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
20. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen, állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység ).
„A” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján)
21. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 2,0 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 5.000 Ft.
b)a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000 Ft.
„B” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján, a
jelenlegi szabályozás szerint)
21. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,9 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 5.000 Ft.
b)a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000 Ft.
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8. AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
22. § (1)Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:
a) 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlát,
b) 53200125-11063805 számú telekadó beszedési számlát,
c) 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,
d) 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlát,
e)53200125-11063843 számú iparűzési adó beszedési számlát,
f) 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,
g) 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlát,
h) 53200125-11063874 számú egyéb bevételek beszedési számlát,
i) 53200125-11063898 számú pótlék beszedési számlát,
j) 53200125-11063908 számú bírság beszedési számlát,
k) 53200125-11063915 számú idegen bevételek beszedési számlát,
l) 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlát, és
m) 53200125-11068673 számú adóigazgatási eljárási illeték beszedési számlát vezet.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adófizetésre kötelezett meghatalmazása alapján a hatáskörébe tartozó
adók beszedésére csoportos beszedési megbízást alkalmaz.
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba..
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
32/2000.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 11/2002.(VI.4.) önkormányzati rendelet, a 17/2002.(X.14.)
önkormányzati rendelet, a 27/2002.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 24/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet, a
23/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet, a 28/2006.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 35/2007.((XI.30.)
önkormányzati rendelet, a 39/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, a 24/2009.(V.14.) önkormányzati rendelet, a
4/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet és a 31/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Üdülési célú építmények övezeti besorolása
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Kiss Lajos üdülőtelep,
- Kőrös sor,
- Hantoskerti út,
- Dobó István utca,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak,
- Fűzfás-zugnak az a része, amely a holtág és a védelmi töltés között van,
- Németzugi sor.
B.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol kiépített út és elektromos vezeték van:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz.);
- Soczó-zug belső (9401 - 9490 hrsz.); Soczó-zug külső (15259-15272 hrsz. és 15202-15257. hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.);
- Kecsegés (15101 -15184 hrsz., és 16004-16061. hrsz.);
- Zsófia major (14301 - 14382 hrsz.);
- Sirató külső (14960 - 14998 hrsz. );
- Simai-zug (15403 -15465 hrsz.);
- Pap-zug külső (15056/1- 15056/18 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy kiépített út, vagy elektromos vezeték van:
- Bónom-zug belső (8822-8859; 8887-8921; 8964-9011 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43; 15056/27- 15056/42 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Pap-zug belső (15055/1 -15055/38 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Torzsás-zug (16202-16272; 14201-14203/34; 16302-16366 hrsz.); (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15061/2 -15061/43. hrsz.); [elektromos vezeték]
- Kis-zug (15339-15352. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Bánomkert (14801 - 14879 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.); [elektromos vezeték]]
- Kecsegés - zug külső (16062-16066 hrsz. és 16093-16147. hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.); [elektromos vezeték]
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- Rév-zug, (15274-15310. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (15319-15337. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16701 - 16781 hrsz.)
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol sem kiépített út, sem elektromos vezeték nincs:
- Pocos-kert (14000/1 -14143/2 hrsz.)
- Bogárzó-zug, (15764 -15952 hrsz.)
- Görbefok-zug (15702 -15751 hrsz.)
- Susány-zug (16601 - 16671 hrsz.)
- Újkert (13409 - 13612 hrsz.)
- Csepűs-kert (13700/1 - 13908 hrsz.)
- Harcsás-zug (9101-9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug (16067-16091. hrsz.)
- Torzsás-zug (14204 -14218 hrsz.)
- Peres ( 15051/4-15051/42 hrsz.)
2. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Telekadó fizetési kötelezettség szempontjából kiemelt területek
- Fő út,
- Hídfő utca,
- Blaha Lujza utca,
- Apponyi utca,
- Pásztor János utca,
- Kossuth Lajos út,
- Bajcsy-Zs. út,
- Hősök útja,
- Selyem út.

3. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez

Magánszemélyek kommunális adója szempontjából, a belterületből kivett településrészek
Bánomkerti térség utcái
- Bánomkerti út
- Losonczi István utca
- Tokai Ferenc utca
- Toldi Miklós utca
Nagylapos utcái
- Csejti utca
- Korvin Ottó utca
- Mester utca
- Simai utca
- Tóth Árpád utca
- Vasútsor utca
Öregszőlő utcái
- Álmosdomb utca
- Bacsalaposi út
- Diófa utca
- Határ út
- Iskola utca
- Kis utca
- Kondorosi út
- Kör utca
- Páskumi út
- Polyákhalmi út
- Szarvasi út
- Szőlőskert utca
- Ugari út
4. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Vendégnyilvántartás tartalma idegenforgalmi adóhoz
- Vendég vezeték és utóneve
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- Vendég születési ideje
- Vendég lakóhelye
- Vendég személyazonosító okmányának száma
- Szálláshelyre érkezés dátuma
- Szálláshelyről távozás dátuma
- Eltöltött vendégéjszakák száma
- Idegenforgalmi adómentesség jogcíme
- Idegenforgalmi adó összege
5. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Megfelelőségi nyilatkozat idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó vendégnyilvántartás számítástechnikai
programmal történő vezetése esetén
Alulírott ……………………..…………………………………………………… név, cégnév)
lakóhely/székhely: ………..…………………………………………………………………….
adószám/adóazonosító jel: …………………………………………………………………….,
mint a ……………………………………………………… elnevezésű alkalmazás forgalmazója nyilatkozom, hogy a
………………………………………. név, cégnév
lakóhely/székhely:
………………………………………………………………
által
használt
……………………………………………. elnevezésű, ……………………………. azonosító számú alkalmazás megfelel
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …../2011.(…..) önkormányzati rendeletében, az idegenforgalmi adó
nyilvántartására vonatkozó szabályoknak.
Dátum:
aláírás

Döntési javaslat
"Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - második forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kultúrális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a T. Képviselő-testületnek a rendelet tervezet elfogadását a 7. § ....... alternatívája, a 15. § ..........
alternatívája és a 21. § ............ alternatívája szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

a közterület – felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) rendelet
módosítása
Koloh László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat műmödése a város közigazgatási területéhez
tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki.
Ezen külterületi termőföldek után kerül megállapításra a mezőőri hozzájárulás a termőföld nagyságától függő
mértékben:
a)
a két hektárt meg nem haladó földrészlet esetén: 600.- Ft/ földrészlet
b)
a két hektárt meghaladó földrészlet esetén:
300.- Ft/ hektár
Gyomaendrőd Város külterületén a Hármas-Körös
bal partján - a gyomai vasúti híd és az endrődi közúti híd között
a mentetlen területen / ártérben / - található a földhivatali nyilvántartás szerint a 13101/1 hrsz-tól a 13234/2 hrsz-ig
135 db zártkerti földrészletek.
Ebből a 135 db zártkerti földrészletből 18 db után nem állapítunk meg mezőőri hozzájárulást, mivel aranykorona
értékük nincs, így termőföldnek nem minősülnek.A további 117 db földterület után igen, évi 600.- Ft.-/
év földrészletenként.
Ezen területek után a megállapított mezőőri hozzájárulás éves összege: 70.200.-Ft.
/ A kivetett összegeket azért egységesen 600.- Ft-tal számoljuk, mert a földterületek egyike sem haladja meg a 2
hektárt, jellemzően 191 m/2 és 2014 m/2 közötti kis elaprózódott területekról van szó. /
A rendelet felülvizsgálatát és esetleges módosítását az teszi szükségessé, hogy ezen apró, a körös árterében a
rendszeres kiöntések miatt művelhetetlenné váló földterületek után fizetendő mezőőri hozzájárulás megállapítása
maradjon-e, vagy az adott területre a mezőőri hozzájárulás megállapításának mellőzése lenne indokolt?
Az ügyben évek óta az érintett ügyfelek heves tiltakozása tapasztalható a terület után megállapított mezőőri
hozzájárulás megállapítása miatt, mivel a területek a gyakori áradások miatt szinte megművelhetetlenek..
A terület a Körös-Maros Nemzeti Park tájvédelmi körzetében és kezelésében van, de a Nemzeti Park nyilatkozata
alapján az adott területetek nincsenek a kezelésében, őrzésében és védelmében.
A tulajdonosok a földterületek a fekvésénél fogva értékesíteni nem tudják, művelni pedig a már említettek miatt
szintén nem tudják.
Többen felajánlással fordultak a Körös –Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz a terület eladása, vagy kezelésének
átvétele tárgyában, de ismereteink szerint mindenkinek elutasították a felajánlását
A fent leírtak miatt vált szükségessé a rendeletünk felülvizsgálata és módosítása.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011…….. (……….) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény
19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
“2.§ (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat működése a város közigazgatási
területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki. A mezei őrszolgálat őrzési kötelezettsége nem terjed ki
az erdők, a holtágak, a védett természeti területek és értékek, valamint a 13101/1 – 13234/2 helyrajzi számú
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termőföldek őrzésére. “
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Döntési javaslat
"a közterület – felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletek módosításának első fordulós tárgyalása
Megyeri László aljegyző, Tóth Katalin, Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
12/1995. (IV.18.) önkormányzati rendelet, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet alapján éves kötlségvetésében elkülönített
alapokat hoza létre a civil, sport és ifjúsági szervezetek és programok támogatására.
A fenti rendelet alapján támogatásban részesült szervezeteknek és személyeknek a hatályos jogszabályok szerint
elszámolási kötelezettségük van. A közpénzekkel történő felelős gazdálkodás és az azokkal történő elszámolás
érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése előírja: „Az államháztartás
alrendszereiből, továbbá az európai uniós forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezeteket, illetve
magánszemélyeket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról…”
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény értelmében 2008. évtől
elektronikusan kell rögzítenie a befogadó szervnek a támogatott pályázókra, egyedi támogatottakra vonatkozó
kérelmeket, elszámolásokat illetve adatokat.
5. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától - illetve a 8. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezéstől - számított öt munkanapon belül a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a
továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 8. § szerinti érintettséget.
(2) A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) bekezdés szerinti adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
A jogszabályi előírásoknak megfelelés, a pontos, naprakész nyilvántartás vezetés, az adatminőség és
adatkonzisztencia biztosítása érdekében, a létszámmal való ésszerű gazdálkodás és az élőmunka ráfordítás
arányának csökkentése érdekében szükségessé válik a pályázati rendszer technikai támogatása, az elektronizáció
igénybevétele a pályázatok benyújtása és a támogatás elszámolás során.
A pályázónak és a támogatást nyújtónak is kellő tartalmi és technikai támogatást és biztonságot nyújthatnak az
intelligens elektronikus nyomtatványok. Az elektronikus nyomtatványok alkalmazásával:
§
egységessé és szabványossá válnak az alapbizonylatok,
§
formailag és logikailag hibátlan pályázatok és elszámolások állíthatók elő,
§
az adatok egyszer kerülnek rögzítésre, a zárt feldolgozás során a nyomtatvány kitöltője által rögzített adatok
nem változhatnak meg,
§
a pályáztató azonos adatokból többféle vetítéssel és kapcsolással, továbbá minimális munkaráfordítással lesz
képes megfelelni a különböző állami adatszolgáltatási kötelezettségének és saját bizonylatolási előírásainak is,
§
a pályázók mentesülnek a papír felhasználási és posta költségektől
§
csökken az önkormányzati hivatalban az adminisztrációs teher, manuális feldolgozási igény és papír
felhasználás
Természetesen a kötelező elektronikus pályázati és elszámolási rendszer nem egyformán érintené az egyes
pályázókat. Tény, hogy az eltérő infrastrukturális és humán adottságok különböző módon érintenék az egyes
pályázókat. Az esélyegyenlőség biztosítása, továbbá a XXI. századi ügyintézési technológiák elkerülhetetlen
megismerése és megtanítása érdekében átmentileg szükségessé válhat az erre hivatott önkormányzati szervezetek
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támogató szolgáltatása. Ilyen célra igénybe vehetők nagyobb mértékben a közkönyvtárak, kivételes esetben az
önkormányzati hivatal infromatikai infrastruktúrái (internet, szkenner kapacitás) és személyi állománya (tudásbázisa).
Természetesen a pályázó szervezeteknek pénzügyi adminisztrációs szolgáltatást nyújtó könyvelő irodák, könyvelők,
adminisztrációs ernyőintézmények is kellő segítséget tudnak nyújtani az új technológiák elsajátításában.
Álláspontunk szerint rövid idejű betanulással a pályázóknak is nagyobb szabadságot, adminisztrációs
könnyebbséget, kevesebb költséget, energia igényt jelentene az elektronikus kapcsolat tartás bevezetése.
A kötelező elektronikus pályázati és elszámolás rendszer csak a fent idézett helyi rendeletek módosításával
vezethető be. A Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendeletnek a
kétfordulós tárgyalási módra vonatkozó előírásának alkalmazása különösen indokolttá válik a viszonylag nagyszámú
partner szervezetre, a műszaki megoldás előkészítésére, megismertetésére és elfogadtatására tekintettel.
Kockázatelemzés:
A benyújtott pályázatok illetve azok elszámolásának ellenőrzése szervezettebb munkavégzést kíván.
Az önkormányzat számára a rendelet felülvizsgálata szabályozottabbá teszi a közpénzekből nyújtott pályázati
támogatások benyújtásának és azok elszámolásának átláthatóságát, mely alapján a pályázatok benyújtásáról és
elszámolásáról egységes adatbázis készül.
A pályázatok elbírálásához valamint azok elszámolásához egységesebb és nyomonkövethetőb formát biztosít
az elektronikus rendszer használata (döntéselőkészítés, elszámolás valamint belső ellenőrzés).
Az elektronikus rendszer átláthatóbbá és egységesebbé teszi az egész pályázati rendszert, és megkönnyíti a
feldolgozást, valamint statisztikák készítését és az adatszolgáltatást a jogszabályi előírásnak megfelelően.
A pályázónak vállalnia kell az elektronikus rendszer használatát a pályázati igény benyújtása és annak
elszámolása során is, mely már 2012. január 1-től a 2011. évi pályázati elszámolással lépne életbe.
A pályázatok elektronikus benyújtásában a település könyvtára nyújthatna segítséget a pályázóknak.
Az elektronikus rendszer használatával lényegesen lecsökkenne a felhasznált papír mennyiség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosításra
javaslatot tenni.

Döntési javaslat
"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosításának első fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja az előterjesztésben foglaltak alapján az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet, a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati
rendelet módosítását azzal, hogy a 2012. január elsejétől a pályázati és elszámolási eljárásban kötelezővé teszi az
elektronikus kapcsolattartást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Hevesi-Nagy Anikó igazgató, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény(röviden: Kt.) fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja a
következőket írja elő a fenntartó számára:
"c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok,
napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést;"
A törvényben foglaltak végrehajtásaként az intézmény az alábbiak szerint kérik a csoport létszámok és
csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől.
A Kt. 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a
csoportok szervezésének előírásait:
„ [A törvény 52. §-ának (3)-(7) bekezdéséhez, 53. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdéséhez, 65. §-ának (3) bekezdéséhez,
66. §-ának (5) bekezdéséhez, 68. §-ának (2) bekezdéséhez, 123. §-ának (4) bekezdéséhez]
Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje
I. Létszámhatárok
Á: Átlaglétszám
M: Maximális létszám
…
g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
zeneművészeti ágban Á: 8 M: 15
művészeti ágban Á: 10 M: 20
…”
2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése nem tartozi az Kormányhivatal
hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra
vonatkozórendelkezések megtartását.
E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre.
A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2011/2012-es tanévben indítandó csoportlétszámait
törvényességi szempontból az alábbiak szerint értékeljük:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézményben az előzetes beíratkozás május hónapban megtörtént, mely egy előzetes létszám keret felmérését
tette lehetővé.
Gyomendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 377/2011. (VI.30.) számú határzat 5. pontjában úgy
döntött, hogy a megismert létszám és csoportszám tervezetet efogadja, továbbá utasította az intézményvezetőjét
arra, hogy a 2011. októberi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a tényleges adatokat az intézménybe járó
tanulókkal kapcsolatban.
Az intézmény által leadott csoport számok és tanuló létszámok az alábbiak:

ZENEMŰVÉSZET 4 ÓRÁT KAPNAK
Nagy Ildikó
Pappné N. Hedvig

osztály
Szolf. 1.
szolf. 1-2.
Szolf. 1/a
Szolf. 1/b
Szolf.1-2

beiratkozott
10
14
9
12
10

két szakos
0
0
0
0
0
16

Norma-tíva
10
14
9
12
10

Szolf.3.
Szolf. 4.
Zenetör.
Zenekar

15
6
14
7
97

0
0
0
0
0

15
6
14
7
97

9

csoport

átlag
10,55556

osztály
előképző
előképző
előképző

Be-iratkozott
9
14
8
31

két órát kap
4,5
7
4
15,5

Norma-tíva
4,5
7
4
15,5
3

csoport

10

osztály
A/1-2
A/1-2-3-4
A/1-2-3-4
A/1-2

Be-iratkozott
13
13
16
9
51

két szakos
1
0
2
1
4

Norma-tíva
12
13
14
8
47
4

csoport

13,25

osztály
A/1
A/2
A/2-3-4
A/1-2-3
A/1-2-3-4
A/1
A/6-7-8
A/1
A/1
A/1-2-3
A/5-6-7

Be-iratkozott
15
11
15
16
18
8
10
16
19
20
7
155

két szakos
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Norma-tíva
16
11
14
15
18
8
10
16
19
20
7
154
11

csoport

14,09091

osztály
A/1-2-3-4
A/6
17//2.
17//4
17//3
17//6
17//1
17//5

Be-iratkozott
12
5
20
17
16
15
12
11
108

két szakos
5
3
0
2
2
2
2
3
19

normatíva
7
2
20
15
14
13
10
8
89
8

CSOPORT

13,5

beiratkozott
97
31
51
155
108
345
443

két szakos
0
15
4
2
19
40
40

normatíva csoportszám
97
9
16
3
47
4
154
11
89
8
306
26
403
35

Halász János
ÖSSZESEN:
ZENEMŰVÉSZET (2 ÓRÁT KAPNAK)
Nagy Ildikó
Kele Ágnes
Pappné N. Hedvig
ÖSSZESEN:
SZÍNMŰVÉSZET
Kónyáné J. Ida
Hajdú László
ÖSSZESEN:
KÉPZŐMŰVÉSZET
Kondorné T. E.
Dinya Lívia
Hevesi-Nagy A.
Molnárné P. Irma
ÖSSZESEN:
TÁNCMŰVÉSZET
Novák Éva
Weigert László

ÖSSZESEN:
ZENEMŰVÉSZET
CSOPORTOS

egyéni
előképző
színjáték
képző
tánc
Csoportos összesen:
Mindösszesen:

átlag
11
10
13
14
13

A csoportlétszámok kialakítására úgy került sor, hogy a maximális létszámhatár egy esetben sem került átlépésre, a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 8. pontja alapján.
A nevelőtestület egyetértését alátámasztó jegyzőkönyv a Titkárságon megtekinthető.
Az intézmény által a 2011. év 4/12 időtartamra tervezett tanulólétszámhoz képest csökkenés figyelhető meg. Ennek
oka, hogy az intézmény egy telephelyén megszűnt a csoportos művészetoktatási képzés (képzőművészet és
táncművészet), valamint intézményi szinten a társastánc tanszak nem került beindításra az alacsony jelentkező
létszám miatt.
2010/2011
2011/2012 tervezett
2011/2012 tényadat
Egyéni oktatás:
106 fő
100 fő
97 fő
Csoportos oktatás:
379 fő
350 fő
306 fő
17

Az általános iskolákban a művészeti ágak iránti érdeklődés mellett az intézmények saját pedagógusai azok, aki a
vonzerőt jelentik az adott tanszakra való jelentkezésnél (zeneművészet és képzőművészet). A szülők a kisebb
gyermekek esetében szívesebben választják a helyben történő oktatást. A Művészetoktatási Intézmény ennek
ismeretében óraadó pedagógusokkal biztosítja a telephelyeken a képzési lehetőségeket. A nagyobb korosztály
az(akik már önállóan tudnak közlekedni), akik számára a képzés az intézmény székhelyén szervezhető meg.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoport- és tanuló
létszámait a 2011/2012. tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról szóló 1993.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben a Városi
Művészetoktatási Intézményben engedélyezi a csoportszámok indítását, az alábbiak alapján:
beiratkozott két szakos
normatíva csoportszám
ZENEMŰVÉSZET egyéni
97
0
97
9
CSOPORTOS
előképző
31
15
16
3
színjáték
51
4
47
4
képző
155
2
154
11
tánc
108
19
89
8
Csoportos összesen:
345
40
306
26
Mindösszesen:
443
40
403
35

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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évi LXXIX.
Alapfokú
átlag
11
10
13
14
13

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2010/2011-es
tanévről
Tóthné Rojik Edit
Dr. Kovács Béla kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Közoktatási
Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Programjában (röviden: ÖMIP) - a 1993. évi LXXIX. törvény a
Közoktatásról 104. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy
alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.”- az intézményvezetőket
beszámoló adására kötelezi.Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az
intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában
megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység
eredményességével.
Az önkormányzati minőségirányítási program lehetőséget ad arra, hogy a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium igazgatója az intézményi beszámolót a felvételi eredményeinek ismeretében készítse el, s így teljes
képet kapunk a gimnázium 2010/2011-es tanév munkájáról.
Az intézmény beszámolója - melyet a tantestületi értekezlet jegyzőkönyve alapján a nevelőtestület
egyhangúan elfogadott, az előterjesztés mellékletében olvasható.
A beszámoló az ÖMIP 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készült el, mely
alapján az intézmény számot adott az elmúlt egy év gazdálkodásáról, tanügyigazgatási, személyi és tárgyi
feltételeiről, neveltségi helyzetképéről, a működő kapcsolatrendszeréről, társadali elismertségéről. A beszámoló
külőn részletezettséggel tájékoztatást ad a a tanulók szaktárgyi és nyelvizsga eredményeiről, a sport eredényekről,
az úszásoktatás eredményességéről, valamint a végzős tanulók továbbtanulási-felvételi eredményeiről.
Mind az intézménynek, mind az intézményt fenntartó önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a 2008/2009-es
tanévtől kezdve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 40. §. (11) bekezdése szerinti önértékelés elvégzése,
melynek egyik eleme az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzése, melynek eleget tett az
intézmény.
Az intézmény elkészítette az elégedettségmérést mind a tanulók és mind a szülők körében, melynek százallékos
kimutatás olvasható a beszámolóban.

Döntési javaslat
"A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2010/2011-es tanévről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyomaendrőd
Város Közoktatási
Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontja alapján elfogadja Dr. Kovács Béla
intézményvezető beszámolójáta Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2010/2011-es tanévéről.
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Határidők, felelősök:
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KNER IMRE GIMNÁZIUM,SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GYOMAENDRŐD

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

A 2010/2011. TANÉV
NEVELÉSI – OKTATÁSI
FELADATELLÁTÁSÁRÓL

TARTALOM:

1. GAZDÁLKODÁS
2. TANÜGYIGAZGATÁS
3. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP
4. VERSENYEREDMÉNYEK, NYELVVIZSGÁK, SIKEREK, TOVÁBBTANULÁS
5. MÉRÉSEK EREDMÉNYEK
6. KAPCSOLATOK

I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
Feladatellátás általános értékelése:
Statisztikai adatok ( 10.01 )
Megnevezés/év

Gimnázium

Szakközépiskola

Kollégium

2007

243

103

51

2008

280

79

40

2009

292

58

37

2010

294

26

39

A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya a 2010/2011 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban
részt vevő tanuló 294 fő, szakközépiskolai oktatásban részt vevő 26 fő, és 11 csoportban
tanulnak a tanulók. A tervezett 3 osztály helyett csak 2 osztályt indítottunk, ezért normatíva
visszafizetésünk keletkezett. Végzős a szakközépiskolai oktatás keretében beiratkozott
osztály, a jövőben általános tantervű gimnáziumi képzés keretei között gazdasági ismeretek
képzést nyújtunk a jelentkezőknek, az eddigi megszokott nyelvi előkésztő,emelt szintű és
általános gimnáziumi képzés, a belügyi-rendészeti pályára előkészítő rendvédelmi képzés, és
az emelt óraszámú utazás-turizmus képzés mellett.
A nappali rendszerű közoktatásban - nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók
száma a 2010/2011 statisztikai adatok alapján: 29,09 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, a Nagykollégium épületét átalakítottuk
úgy, hogy a fiúk elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A
Nagykollégiumban elhelyezhető tanulók száma: 44 fő.
2010.03.01-től működtetésre megkaptuk a Varga Lajos Sportcsarnokot.

Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás alakulása:
Az elmúlt tanévben

a

felhalmozási kiadások között

5659 e/FT összegben a KEOP

energiaracionalizálási pályázat tervezési díja szerepel amit sajnos nem nyertünk meg, a
Sportcsarnok felújítása , valamint az Informatika normatív támogatás felhasználása szerepelt.
A Sportcsarnok felújítását 2508 e/Ft értékben saját magunk végeztük, a karbantartók és

közhasznú foglalkoztatottak közreműködésével. Beszereztünk a Sportcsarnokhoz 258 e/Ft
értékben állványzatot.
Hangrendszerünk és digitális technikánk több évre ütemezett

beruházása megvalósult,

minden rendezvényre megfelelő technikával rendelkezünk, legyen szó szabadtéri, tornatermi
hangosítási szükségletről, vagy a Sportcsarnokban megrendezett szalagavatóról, 656 e/Ft
értékben .
Az OKM eszközfejlesztési pályázata útján 700 e/Ft értékben a már meglévő számítógépeket
fejlesztettük.
Felújítottunk 16 db laptopot, 415 e/Ft értékben.
Felújításra került a könyvtár

épülete 8532 e/Ft értékben, mely térítés nélküli átvétel

formájában növeli az épület bruttó értékét. Pályázatból 661 e/Ft értékben térítés nélkül került
átvételre 1 db Pille űrkutatási eszköz, valamint a TÁMOP pályázatból 2 db hangfal, 2 db
digitális fényképezőgép, 2 db térmikrofon, 6 db laptoptáska, pendrive.
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az intézmény ellátási díj az
étkeztetés térítési díj bevételéből tevődik össze. Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmarad
az egyébként is irreálisra tervezett , (napi 5 óra / 3000 Ft terembérlettel számolva) mivel a
júniusi 14– től felújítás miatt bezárt, és közel 3 hónapig elesett a rendszeres bevételtől.
Átvett pénzeszközök:
Átvett pénzeszközök között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján
eddig kapott 334 e /Ft szakképzési hozzájárulás, melyet szakmai eszközökre fordítunk.
1898 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen,
melyre rendszeresen pályázunk, valamint a Wesselényi Sportalap adott 50 e /Ft támogatást.

II. Személyi és tárgyi feltételek:
45 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a tanévben a feladatot, növekedésként a Sportcsarnok
2010-03-01-vel történő átvételekor feladatbővülés címen közhasznú foglalkoztatás keretében
3 fő létszámbővülés jelentkezett. (27 fő pedagógus létszám 17+3 fő technikai létszám).

2. Tanügyigazgatás

Tanuló létszámok
2010/2011 tanév

Kezdő létszám
Osztályok

gimn.

9/A

elment

gimn.

37

-

37

9/B

37

9

28

10/A

31

1

30

10/B

26

4

22

10/C

23

4

19

11/A

36

2

34

11/B

25

1

24

12/A

28

1

27

12/B

30

-

30

12/C

-

-

-

13/A

29

-

29

Össz: 302 fő

szakk.

Záró létszám

26

Össz: 26 fő

Kezdett: 328 fő

Évismétlők száma: 4 fő

Össz: 280 fő

szakk.

26

Össz: 26 fő

Befejezte: 306 fő

3. Neveltségi helyzetkép

A magatartás, szorgalom, mulasztott órák alakulása a 2010/2011-es tanévben

Osztály

Létszám

Magatartás Szorgalom Mulasztott

Bukott

Tantágyból

(fő)

átlag

átlag

órák átlag

tanuló

(db)

9/A

37

4,3

4,3

80

-

-

9/B

36

3,78

3,2

88,3

8

16

10/A

31

4,73

4,37

76,37

-

-

10/B

24

3,76

3,13

82,5

4

10

10/C

23

3,95

2,81

67,74

5

6

11/A

35

4,14

3,74

121,7

-

-

11/B

25

3,95

3,04

90,5

-

-

12/A

28

4,07

3,88

135

1

1

12/B

30

3,86

3,04

130

-

-

12/C

26

3,7

2,9

89,88

1

1

13/A

29

4,06

4,00

84,44

-

-

Össz:

324

4,03

3,49

88,58

19

34

4. Versenyeredmények, nyelvvizsgák, sikerek

2010/2011 nyelvvizsga eredmények

2010. decemberi eredmények.

Dinya Anna

13/A német C közép

Tímár Richárd
Zdusek Erik

12/A francia B alap
12/A francia B alap

Gyarmati Balázs 12/A angol C közép
Csapó Zsolt

12/A angol C közép

Ádám Flóra

11/A angol C közép

Paróczai Rebeka 13/A angol A közép
Gyenis Alex

13/A angol C közép

Győrfi Dávid

12/A angol C felső

Tímár Richárd

12/A angol C közép

Hornok Kitti

13/A angol C közép

Szonda Benjámin 10/A német C közép

Dávid Lilla

13/A német C közép

Deliné Dobó Tünde
Pappné Nagy Katalin
Kohn Zita
Kohn Zita
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Varga Lászlóné
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Varsányi Gyula
Vinkovics-Hangya Cecília
Elek Gyöngyvér
Tímár Marianna
Deliné Dobó Tünde
Pappné Nagy Katalin
Tímár Marianna

2011. tavaszi eredmények

Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
12/C angol C közép
Varsányi Gyula
Rovnyik Katalin,
12/A angol C közép
Hüse Julianna

Szentpéteri Balázs 10/A angol A közép
Kurilla Tamás
Uhrin Csenge

Paróczai Rebeka

13/A angol B közép

Megyeri Beáta

13/A angol C közép

Czibulka Alex

9/A angol B közép

Földesi Milán

11/A angol C közép

Kovács Tibor

11/A angol C közép

Mészáros Réka

11/A angol C közép

Fekécs Stefánia

11/A angol C közép

Lukács Csaba

12/A angol C közép

Gábor Viktor

12/A angol C közép

Almási Árpád

11/A

Földesi Ágnes

11/A

Poharelec László 11/A

angol
angol
angol

B közép
B közép
B közép

Dávid Lilla

13/A

Tímár Tímea

9/A

Gácsi Viktor

9/A angol C alap

Bán Attila

9/A

Faragó Norbert

9/A angol

Faragó Kitti

9/A

Megyeri Erika

9/A

Rácz Dóra

9/A

Varga Gréta

9/A

Kéri Katalin

12/A angol

Tímár Richárd

12/A angol

angol
német

B
C

közép
alap

angol C alap
C alap

angol C alap
angol C alap
angol A
angol B

alap
alap

A felső
A felső

Rovnyik Katalin,
Varga Lászlóné
Varsányi Gyula
Varga Lászlóné
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Elek Gyöngyvér
Vinkovics-Hangya Cecília
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna
Rovnyik Katalin,
Hüse Julianna

TANULMÁNYI VERSENYEK

HAJNAL IMRE MEGYEI MATEMATIKA VERSENY (ÖSSZEVONT)

IX. helyezett: Simon Balázs 11/A
Felkészítő tanár: Tóthné Szakálos Margit

SIMONYI IMRE VERSMONDÓ VERSENY
2010. NOVEMBER 29.
Külön díj:

Hunya Gréta 10/A

Felkészítő tanár: Malatinszky Zita

GORDIUSZ MATEMATIKA VERSENY
2011. MÁRCIUS

Tanuló neve
Benkó Alexandra

évfolyam
10. évf.

pontszám
54 pont

helyezés
-

felkészítő. tanár
Hubenkó Erzsébet

László Loretta

9. évf.

53 pont

26.

Tóthné Szakálos Margit

Lehoczki Norbert

11. évf.

78 pont

10.

Tóthné Szakálos Margit

Liziczai Csaba

11. évf.

64 pont

19.

Tóthné Szakálos Margit

Molnár Ádám

12. évf.

42 pont

-

Deliné Dobó Tünde

Simon Balázs

11. évf.

81 pont

9.

Tóthné Szakálos Margit

Szentpéteri Balázs

9. évf.

41 pont

-

Tóthné Szakálos Margit

Szonda Benjámin

9. évf.

48 pont

-

Tóthné Szakálos Margit

Tóth Péter

12. évf.

51 pont

-

Deliné Dobó Tünde

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
2010. MÁRCIUS 07.
Megyei II. helyezett: László Loretta 10/A.
Országos írásbelire tovább jutott (tizedikként).

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
2010. MÁRCIUS 21.
László Loretta 10/A 10. helyezett lett.
Felkészítő tanár: Ricsey Edit

HAJNAL IMRE ÖSSZEVONT MATEMATIKA TESZTVERSENY (11.-12.
ÉVFOLYAM)
2011. 03. 30.

Simon Balázs 12/A megyei 18. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Tóthné Szakálos Margit

SZÓVAL?!- ORSZÁGOS VITAVERSENY DÖNTŐ (BUDAPEST)
2011. ÁPRILIS 29-30.

I. helyezést ért el a Körös-parti sereg:
Jakus Ágnes 12/A
Uhrin Csenge 12/A
Zdusek Erik 12/A
Kovács Fanni 12/A

Felkészítő tanárok: Malatinszky Zita – Valuska Lajos

SPORT
KOSÁRLABDA
2011. JANUÁR 12.
ORS ZÁGOS DIÁK OLIMPIA MEGYEI ELŐDÖ NTŐ
I. HELY

Juhász Attila
Zsombok Imre
Kovács Bence
Csicsely Dániel
Fülöp Gergő
Lukács Csaba
Csapó Zsolt
Herda Boldizsár
Zdusek Erik
Hornok Imre
Tímár Richárd
Szendrei Ádám
Bela Zoltán
Fekécs Ádám
Felkészítő tanár: G. Darázsi Anna

KOSÁRLABDA
2011. FEBRUÁR 10.
ORS ZÁGOS DIÁK OLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ
III. HELY
Juhász Attila
Zsombok Imre
Kovács Bence
Csicsely Dániel
Fülöp Gergő
Lukács Csaba
Csapó Zsolt
Herda Boldizsár
Zdusek Erik
Hornok Imre
Tímár Richárd
Szendrei Ádám
Bela Zoltán
Felkészítő tanár: G. Darázsi Anna

ÚS ZÁS - MEGYEI DÖNTŐ
2011. FEBRUÁR 24.
4x 50 m. gyorsváltó
I. helyezés
Kéri Virág
Tímár Tímea
Tóth Ágnes
Ágoston Kata
egyéni 50 m.
III. helyezett
Ágoston Kata

ÚS ZÁS – ORS ZÁGOS DIÁK OLIMPIAI DÖNTŐ
(HÓDMEZŐVÁSÁRHELY)
2011. ÁPRILIS 3.
4x 50 m. gyorsváltó
XV. helyezés
Kéri Virág
Tímár Tímea
Tóth Ágnes
Ágoston Kata

Felkészítő tanárok: G. Darázsi Anna – Lakatos Tibor

2010/2011. tanévben érettségizett tanulóink felvételi eredményei
Felvételi eredmények - 2011. július - 13/A
Árvai Balázs
Bacsa Bettina
Bosnyák Csaba József
Braun Renáta
Dávid Lilla
Dinya Anna Alexandra
Faragó Nikolett
Farkas Orsolya
Fehér Zsombor
Gubucz Anikó
Gyenis Alex
Hornok Kitti
Horváth Olivér Zoltán
Hunya Ágnes

Kovács Kitti
Lapatinszki Lilla
Mag Bianka
Megyeri Beáta
Megyeri Viktória
Molnár Ádám
Neibort Nelli
Paróczai Rebeka
Sárközi Noémi
Szendrei Dávid
Tokai Gréta
Tóth Péter
Zakari Marcell

Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető – OKJ-s - Szeged
Szegedi Tudomány Egyetem –ETSZK- képi diagnosztika
Eszterházy Károly Főiskola – Testnevelő-edző szak – Eger
Nem adott be felvételit – Angliában dolgozik
Szent István Egyetem - Pedagógiai kar - német nemzetiségi
tanító – Szarvas
Eszterházy Károly Főiskola – Testnevelő-edző szak – Eger
Szent István Egyetem- Pedagógiai kar – óvodapedagógus –
Szarvas
Minerva Érettségizettek Szakiskolája – sportszervező
menedzser - Budapest
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – katekéta-lelkipásztori
munkatárs - Szeged
Szegedi Tudomány Egyetem - Ápolás és betegellátásgyógytornász szakirány - Szeged
Kodolányi János Főiskola - nemzetközi tanulmányok –
Budapest
Szent István Egyetem Pedagógiai Kar – tanító szak – Szarvas
Trefort Ágoston Szki – Vasúti villamos jármű szerelője –
Békéscsaba
SZÁMALK - Kisgyermekgondozó, nevelő képzés bölcsődei gondozó képzés - Budapest
EFEB felnőttképzés - Kutyakozmetikus tanfolyam – Budap.
Budapesti Gazdasági Főiskola – Pénzügy-számvitel szak –
Budapest
Perfekt – Pénzügyi szakügyintéző, banki szakügyintéző –
Békéscsaba
Eszterházy Károly Főiskola – Történelem szak – Eger
Szent István Egyetem - Pedagógia Kar – tanító szak –
Szarvas
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai kar, Villamosmérnök
Trefort Ágoston Szki - Erősáramú elektrotechnikus –
Békéscsaba
Fogtechnikus – Budapest / Hódmezővásárhely
Budapesti Gazdasági Főiskola – Pénzügy-számvitel szak –
Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar –
nemzetközi igazgatás – Budapest
Szegedi Tudomány Egyetem – Természettudományi és
Informatika Kar – Programtervező informatikus
? újra érettségizik magyarból és történelemből az őszi ill. a
tavaszi vizsgaidőszakban
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudomány
Szegedi Tudomány Egyetem – Juhász Gyula Pedagógia Kar
– testnevelő edző - Szeged

Felvételi eredmények - 2011. július – 12/B
Bácsi Bettina
Benga Noémi
Burai Emese

Csapó Anita
Cser Nikolett
Fazekas Tünde
Folytán Tamás
Gyuricza Sándor
Jakab Hajnalka
Kis Melinda
Kocsis Tünde

Krajcsi Anita
Lajmer Adrienn
Majoros Ramóna
Makai Krisztina
Nagy Ádám
Balázs Zoltán
Nyúzó Viktor
Panyik Lajos
Pusoma Ramóna
Rácz Andrea
Sike Boglárka
Szerető Zoltán
Szilágyi Ágnes
Szűcs Ivett
Takács Norbert
Zilahi Imre

Budapesti Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Iskola
fogtechnikus
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
intézményi kommunikátor
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
Gyermekgondozó-nevelő
csecsemő- kisgyermeknevelő OKJ-s képzés
SZIE-Békéscsaba
pénzügy és számvitel ANK
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
vendéglátó szakmenedzser
Euro-Oktaéder Szakközépiskola Békéscsaba
logisztikai ügyintéző
Bethlen Gábor Szakközépiskolába
szakács, cukrász
SZTE-JGYPK Szeged
televízióműsor gyártó szakaszisztens FNA
Kecskeméti Főiskola
ifjúságsegítő FNA
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
reklámszervező szakmenedzser
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
Gyermekgondozó-nevelő
csecsemő- kisgyermeknevelő OKJ-s képzés
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
reklámszervező szakmenedzser
LIA Óvoda és Szakközépiskola Szolnok
idegenforgalmi szakmenedzser
SZÁMALK Szakközépiskola Budapest
stewardess képzés
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola Békéscsaba
kiadványszerkesztő
Orosháza 6 hetes képzés
Biztonsági őr, vagyonőr
LIA Óvoda és Szakközépiskola Szolnok - Web programozó
Dévaványa Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
szobafestő – mázoló és tapétázó
LIA Óvoda és Szakközépiskola Szolnok
marketing- és reklámügyintéző
SZIE-Békéscsaba - banki szakügyintéző FNA
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
vendéglátó szakmenedzser
Perfekt Szakközép és Szakiskola Békéscsaba
pénzügyi szakügyintéző
„Csilla- Vitál”- Jászberény - talp és testmasszőr
School of Buisness Üzleti Szakközépiskola Békéscsaba
vámügyintéző
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
idegenforgalmi szakmenedzser
Tisza Kálmán (Mezőgazdasági Szakközépiskola) Békés
mezőgazdasági gépésztechnikus
Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola Gyula webmester szak

Felvételi eredmények - 2011. július – 12/C

Kurilla Tamás

Szolnoki Főiskola – Kereskedelem és marketing

Bakonyi Richárd

LIA-Marketing és reklámügyintéző – Szolnok (OKJ)

Rácz Vivien

Koós Károly Szakképző Iskola – kozmetikus képző

Czebe Judit

ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
kereskedelmi szakmenedzser
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
kereskedelmi szakmenedzser

Nagy Ibolya
Kovács Ilona
Lengyel Ilona
Szász János
Hudák Edina
Kovács Anita
Vas Szilvia
Zsigmond Annamária
Mihalecz Judit
Kigyósi Szabina
Kigyósi Adrienn
Vaszkó Kitti

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátói Tagiskola –
kereskedő szakmai képzés
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátói Tagiskola –
kereskedő szakmai képzés
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátói Tagiskola –
kereskedő szakmai képzés
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátói Tagiskola –
kereskedő szakmai képzés
Perfekt Szakközép és Szakiskola Békéscsaba
pénzügyi szakügyintéző
Perfekt Szakközép és Szakiskola Békéscsaba
pénzügyi szakügyintéző
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba marketing reklám ügyintéző
ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Békéscsaba
kereskedelmi szakmenedzser
Perfekt Szakközép és Szakiskola Békéscsaba
pénzügyi szakügyintéző
Perfekt Szakközép és Szakiskola Békéscsaba
pénzügyi szakügyintéző
Kodolányi János Főiskola – Orosháza

Feljegyzés az úszásoktatás hatékonyságáról
„A testnevelés tantervi követelményeinek megfelelően az érettségire való felkészítés
részeként az úszás a Városi Uszodában zajlik;amely fontos szerepet játszik az egészség
megőrzésében, a rendszeres testmozgás kialakításában és mintául szolgál a szabadidős
tevékenységhez.”
A fenti a Pedagógiai Program figyelembe vételével havonta történik az úszás.
Az órák:
Hétfő

1.óra 0800-0845-ig

27 fő 13/A

2. óra 0855-0940-ig

23 fő 9/A

3. óra 0950-1035-ig

49 fő 11/A+11/C

4. óra 1055-1140-ig

72 fő 12/A +10/A

50

35

28 fő 10/B

00

45

7. óra 14 -14 -ig

25 fő 9/B

1. óra 0800-0845-ig

22 fő 11/B

5. óra 11 -12 -ig

Kedd

50

Szerda

35

3. óra 09 -10 -ig

24 fő 12/B

4. óra 1055-1140-ig

29 fő 9/C

7-8. óra

10-15 fő közép és emelt szintű érettségiző.

a fenti osztályok illetve csoportok részvételével zajlanak. A kilencedik évfolyamban, sok
esetben vízhez szoktatás gyakorlati segédeszközökkel való úszás, kar és lábmunkájának
tanulása, összehangolása zajlik. Míg differenciáltan a további évfolyamokkal együtt a
lehetőségek szerinti egyéni egy – két – három és négy úszásnem tanulása, technikai csiszolása
következik.
A hatékonyságot jelzi a szemlélet változása (egészséges életmód része) és az adott
osztályokon belül további differenciálás kondicionáló jellegű és versenyre való felkészülést
szolgálja, az emelt szintű érettségizőkkel együtt.
Mérés: -

vízbiztos úszástudás fejlődése
kitartó úszás szintje
1 – 2 – 3 - 4 úszásnem tanulása, csiszolása
egyéni és váltó versenyek
Cooper úszás
középiskolás versenyek

Gyomaendrőd, 2011. 09. 28.

G. Darázsi Anna

Lakatos Tibor

testnevelő tanárok

6. Kapcsolatok
Iskolánk számos intézménnyel munkakapcsolatban áll. A Kis Bálint Általános Iskola
és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola minden évben lehetővé teszi, hogy a két
helyi Középiskola képviselői összevont szülői értekezlet keretében találkozhassanak a végzős
tanulók szüleivel. Itt bőven van lehetőség a helyi képzési programok, az iskola arculatának
bemutatására. A kompetencia alapú oktatás mindhárom helyi fenntartású iskolában még
szorosabbra

fonta

az

együttműködést.

Közös

továbbképzéseken

a

pedagógusok

megismerhették egymást, ami nagyban megkönnyíti az együtt dolgozást.
Rendszeresen eljárunk a környező települések általános iskoláiba is beiskolázni. Ott
már a megjelenő 25-30 középiskolai igazgatóval együtt csak 2-3 perc lehetőség adódik
iskoláink bemutatására.
Változatlanul kapcsolatban állunk a szlovákiai Vrutky gimnáziumával.
A helyi családsegítővel is együttműködünk egy-egy speciális ügyben ami tanulóinkat érinti.
Az idei tanévben is rendszeresen igénybe vettük az úszás oktatást. Mára tanulóink igen nagy
számban vesznek részt a helyi Liget Fürdőben ezen a foglalkozásokon. Még kollégista
csoportjaink is egy-egy alkalommal szervezetten élnek ezzel a lehetőséggel.

Dr. Kovács Béla
igazgató
Záradék

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete az éves beszámolót
27 fővel elfogadta.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 30.

Dr. Kovács Béla
igazgató

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa Dr. Torma Éva a mellékelt beszámolójával tájékoztatja a
Tisztelt Képviselő-testületet a település egészségügyi helyzetéről, az ellátását szolgáló 2011. évi alap és szakorvosi
tevékenységről.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozatával meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit,
melyre tekintettel készítette el az intézmény a beszámolóját:
„1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2. 3. Teljesítményelemzés szakrendelésekre lebontva
2 4. Pénzmaradvány felhasználása
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva:
egészségügyi gondnoksághoz tartozó alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség
bemutatása,
közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású státuszok megnevezése óraszámok megjelölésével
4. Az adott évben megvalósult fejlesztések
5. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
6. Az adott évben benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.”
Az egészségügyi intézmény fenntartója hatáskörében folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az intézmény működését
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Fent leírtak alapján az intézményvezető beszámolóját elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület számára, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontja
alapján fogadja el a Városi Egészségügyi Intézmény 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

EGÉSZSÉGÜGYI
BESZÁMOLÓ
2011.
Készült: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 535/2010.(XII.23.) Gye. Kt. határozata alapján
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2

Bevezető

„Ha egy nép kollektíven – és persze egyénenként is –
megtagadja a saját történetét, negyedszázadonként
átírja történelmét, életútját, vagyis nem vállalja
önmagát annak, aki a múltban valójában volt, s ami
részben meghatározza jelenét, sőt jövőjét is, akkor
az egyéni és társadalmi élet mozaikokra hull szét.
Így nem alakulhat ki szilárd identitás, mert ugyan
vajon melyik korszak ideológiájával, eseményeivel
azonosuljon?”
/Popper Péter/

A társadalom szociális és humán fejlettségének, kulturális vonásainak kiemelkedő szerepe
van abban, hogy az emberek miként gondolkodnak egészségükről és a betegségekről, milyen
életvitelt folytatnak, mennyire vállalnak felelősséget saját egészségi állapotukért, és mit
tesznek egészségük megóvása érdekében.
Az egészséget sokan és sokféleképpen értelmezik. Általánosan megállapítható, hogy
társadalmi hovatartozás, iskolázottság, szakmai ismeretek birtokában vagy anélkül, eltérő
egészségkép él embertársaink gondolatvilágában. A történelem során az egészség, mint
alapvető emberi jog meghatározásán, az egyén és közösség, állam felelősségén, az
egészségügyi alapellátás biztosításán túl, az egyre fokozódó elvárások jelentek meg. Az
egészség megőrzés és fejlesztés vált gondolkodásunk középponti elemévé. A médiumok
sugallta egészségkép sok esetben torz világát egyre inkább áthatja a belülről fakadó, önmaga
egészségéért felelős, autonóm személy alkotta egészségkép.
Az egészségmegőrzést és fejlesztést célul kitűző egyén átformálta korunk egészségpolitikáját
éppúgy, mint az egészségszolgáltatások körét.
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Az 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései értelmében az önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A Képviselő Testület megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.
Az önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi intézmények működését.

Helyzetértékelés

A Semmelweis Terv lehetőséget kínál az ágazat működésének, működtetésének új alapokra
helyezésére. A megfogalmazott átalakítással nem szabadul fel a szektorban annyi
többletforrás, amennyi szükséges lenne a rendszer elfogadható színvonalú fenntartásához.
A hazai egészségügyben új elvként jelenik meg az állami egészségszervezés centralizált
rendszere. Állami Egészségszervezési Központ lehetséges funkciói, az ehhez rendelt
hatáskörök, a jogállás tisztázásáig még szakmai viták várhatók. A Térségi Egészségszervezési
Igazgatóságok szerepkörük alapján új hatóságként értelmezhetők; ha nem így lesz a RET-ek
sorsára juthatnak. Tisztázandó kérdés még az állami egészségszervezési feladatokat ellátó
apparátusok viszonya az OEP-hez és a maradék ÁNTSZ-hez. (A Menedzsment és
Egészséggazdaságtan Tagozat és Tanács állásfoglalása.)
A vázolt koncepció az "egypólusú" rendszer irányába mozdítja el az egészségügyet; az új
felállásban lényegében az állam kíván mindent egy kézben tartani, márpedig egy jól működő
és innovatív - a környezeti kihívásokra rugalmasan reagálni képes - rendszer sajátja a több
szereplő konszenzusán alapuló döntéshozatal.
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A rendszerváltáskori egészségügy kezdetben még három pólussal bírt: az állam mellett az
önkormányzatok tulajdonosként, az OEP pedig finanszírozóként, egyben az önálló
Egészségbiztosítási Alap kezelőjeként jelent meg.
Az Alap vonatkozásában az önállóság javarésze már odalett, azonban egy fontos elem
megmaradt: Az OEP a szolgáltatókkal való szerződéses kapcsolatrendszere képes a
szolgáltató és a finanszírozó klasszikus "provider-purchaser split" logikáját érvényre juttatni.
A jól szervezett járóbeteg szakellátás képes átvenni számos feladatot a nem költséghatékony
és a betegek számára kockázatot is jelentő fekvőbeteg szakellátástól.
H. Mintzberg: Az ötödik diszciplinában a menedzsment feladataként jelöli meg: aktív
közreműködéssel, óriási erőfeszítésekkel nekiláthat a környezet megváltoztatásába (aki
elégedetlen a környezetével "vagy megszökik, vagy megszokik" elve helyett ).
Az emberek többsége rettegve gondol saját jövőjére, szorongó félelmet érez az egészségügyi
ellátás jövőbeni biztonsága és ezzel együtt saját életkilátásai miatt. Az egészségügyi dolgozók
folyamatosan

aggódnak

saját

élethivatásuk,

az

egészségügy

kiszolgáltatottsága,

magárahagyottsága miatt.
A járóbeteg szakellátás valódi súlya és szerepe az ellátó rendszerben lényegesen kisebb, mint
amennyit megérdemel.
A jövőre vonatkozó tervek ( állami szinten ):
~funkcióváltás ( fél éven belül )
~transzparencia
~kiszámíthatóság és stabilitás
~emberség és a partner tisztelete
~konszenzuskeresés a társadalmi, a szakmai és a civil szervezetekkel
~a jó teljesítmény elismerése és honorálása
~valós ellátási igények (kapacitás-finanszírozás)
~szükséglet alapú kapacitástervezés

5

Mindezek alapján elfogadható ellátórendszer jön létre amely
~kiszámítható
~átlátható
~fenntartható
~specifikált
és jellemző rá a távolság – idő optimalizálás ( intézetünk esetében példa: dévaványai
nőgyógyászat ), valamint leginkább a beteg- és ellátási érdek.

"A pillanat gyorsan elmúlik."

/Prof. Dr. Romhányi György/
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1.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2011.01.01.-2011.08.31-ig terjedő időszakban:
adatok: eFt.
Költség/bevétel kategória

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Személyi juttatások

65.281

65.551

41.702

Munkaadót terhelő járulékok

15.812

15.885

10.553

Dologi kiadások

61.757

75.766

40.588

142.850

157.202

92.843

OEP-től átvett működési célú pénzeszköz 128.067

128.067

92.162

Kiadások összesen
Intézményi saját bevételek

3.654

3.654

3.234

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás

5.144

5.144

4.828

Önkormányzati működési támogatás

5.985

6.327

4.152

142.850

143.192

104.376

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A 2011. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 28 fő
volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően
történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.
A 2011. évi I. számú rendeletmódosítási kérelemben, a plusz feladatként ellátandó praxis
működtetése miatt, 2 fő létszámot kértünk, mivel eddig a praxis személyi minimumfeltételét a
3 üres álláshelyünk terhére biztosítottuk, mely létszámkeretre az intézetnek továbbra is
szüksége van. A két fő közalkalmazotti bére megtervezésre került a 2011. évi
költségvetésben, ezért plusz forrást nem kellett a rendeletmódosításban biztosítani.
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Teljesítési adataink megfelelnek az időarányos tervnek.
Az alapilletmények esetében megtakarítás tapasztalható. A költségvetés készítésekor a
védőnői szakfeladatra megtervezésre került a leendő kollégák alapilletménye, akiket nem
pontosan a tervek szerint sikerült munkába állítani. A felmerült szakemberhiányt
helyettesítéssel oldottuk meg, ezért a helyettesítés során fizetett díjak esetében túlteljesítés
keletkezett.
A háziorvosi ellátás esetében az ápolónő közalkalmazotti foglalkoztatása az eredeti
költségvetés szerint 2011. március 1. napjával került betervezésre, mely ténylegesen 2011.
július 1. napjával valósult meg. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott kolléganő
munkabére a külső személyi juttatások között került lekönyvelésre, ezért az eredetileg
betervezett alapilletmény soron alulteljesítés történt.

Dologi kiadások
A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.
A dologi kiadások eredeti előirányzatának tartalma:
•

Készletbeszerzések ( gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag, kisértékű
tárgyi eszköz, számítástechnikai alkatrész ): 6.440.000 Ft.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésünk eredeti előirányzata 700.000 Ft. volt. Ezt az
összeget a 2010. évi pénzmaradvány elfogadásával és rendeletmódosítással történő
beépítésével 7.634.000 Ft-ra emeltünk meg, mely a szakrendeléseken hiányként, vagy
pótlásként felmerülő orvosi műszerek-, eszközök, egyéb felszerelések biztosítására
szolgál.

•

Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak,
gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb
üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak ): eredeti
előirányzata 46.070.000 Ft. volt, amit a pénzmaradvány felosztása miatti
rendeletmódosítással 48.220.000 Ft-ra emeltünk.

8

Ennek oka az volt, hogy a 2010. évben történt gázszolgáltató váltás miatt számlázási
problémák merültek fel. Telephelyeinkre 2011. márciusában kaptuk meg a 2010.
június és 2010. december közötti teljesítmény díjról szóló számlákat, ami közel 1.200
000 Ft. volt.
A szolgáltatások módosított előirányzatán belül, mintegy 67 %-ot tesz ki a vásárolt
szolgáltatások előirányzata, mely a vállalkozó orvosokkal fennálló megbízási
szerződések teljesítését biztosítja.
•

A különféle dologi kiadások eredeti előirányzata 6.638.000 Ft. volt az eredeti
költségvetés készítésekor, melyből az általános forgalmi adó előirányzata 5.148.000
Ft.

•

Az egyéb folyó kiadások között került megtervezésre többek között a rehabilitációs
hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó kifizetés, az egyéb
adók, díjak előirányzata, melynek összege: 2.609.000 Ft.

Teljesítési adatok:
A dologi kiadások teljesítése 2011. augusztus 31. napjával 54 %-on áll, mely elmarad az
időarányos módosított előirányzathoz képest. Ennek az az oka, hogy a kisértékű tárgyi
eszköz esetében a rendeletmódosítással megemelt előirányzatból még csekély összeg
került felhasználásra. A tárgyi eszközök beszerzését folyamatosan, az év hátralévő
részében tervezzük.

2011. évi eredeti előirányzatok alakulása

61757

65281

15812

Személyi juttatás

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadás
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A 2011.01-08. közötti időszak teljesítési adatai

40588

41702

10553

Személyi juttatás

Munkaa. terh.járulék

Dologi kiadás

BEVÉTELEK
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai
szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2011. évre tervezett-, és a 2011.08.31-ig
realizálódott bevételeinket:
adatok: eFt-ban
Megnevezés

2011. évre

2011.

2011.08.31-ig

tervezett

időarányos

realizálódott

bevétel

tervezett bevétel

bevétel

(2011.08.31-ig)

(OEP visszaigazolás
alapján)

Háziorvosi szolgálat

7.920

5.280

5.506

Iskola egészségügyi

1.150

767

766

Védőnői szolgálat

19.620

13.080

13.046

Járóbeteg szakellátás

99.377

66.251

72.844

128.067

85.378

92.162

ellátás

Összesen
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Az adatokból látható, hogy az iskola egészségügyi ellátás-, és a védőnői szolgálat
realizálódott bevételei megfelelnek az időarányos tervnek.
A járóbeteg szakellátás tényleges bevétele meghaladja az időarányos tervet, melynek oka a
következő:
•

A gondozó intézetek országos hálózata az egészségügyi ellátó rendszer egyik fontos
eleme. Bizonyos betegségek kapcsán az arra rászorulók a kórházi ellátást követően
folyamatos, tervszerű gondozásban részesülhetnek. A jelenlegi gondozói hálózat, több
mint harminc éve működik az országban. 2010. év elejétől elkezdték a
gondozóhálózatok átalakítását, hogy az ellátási formát korszerűsítsék, és a mai kor
követelményeihez igazítsák. Ennek első, és legfontosabb lépése a finanszírozás
átalakítása volt. 2010. áprilisig a tüdőgondozás fix díja 539.100 Ft/hó volt. Ezt az
összeget 2010. májusától a felére csökkentették ( 269.600 Ft/hó ).
A 2010. év végén felmerült újabb változtatási terveknek köszönhetően 2011. május
hónapig tervezhettünk a fix díjból származó bevételeinkkel a tüdőgondozás
szakfeladaton. A tervekkel ellentétben a finanszírozási rendszer változatlan maradt
egészen a 139/2011. (VII.21 ) Kormányrendelet megjelenéséig, mely szerint a
tüdőgondozás fix díjjal való finanszírozása 2011. október 01. napjától szűnik meg, ami
a 2012-es költségvetésünkre lesz negatív hatással. A 2011. augusztus 31-ig
realizálódott plusz bevételünk a tüdőgondozás szakfeladaton: 1.849 eFt.

•

A labor szakfeladaton megtervezett bevételünket az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár főigazgatója által – 2010. december 28-án – kiközölt teljesítmény volumen
korlát alapján terveztük meg. Ezen a szakfeladaton jelentkező időarányos plusz
bevételünk 923 eFt.

•

Az esetszámok növekedésével ( 7 %-os pozitív irányban történő elmozdulás az előző
időszakhoz képest ) nőtt a jogviszony ellenőrzési díjból származó OEP bevételünk,
mely időarányosan 762 eFt. többletbevételt jelent a beszámoló készítéséig.
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•

Az intézmény által működtetett háziorvosi szolgálat 2011. augusztus hónaptól
kiegészítő díjra jogosult. Az itt felmerült időarányos plusz bevételünk 221 eFt.

•

A 365/2010. ( XII.30 ) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
( VII.15. ) Kormányrendelet módosításáról megjelent rendelet értelmében az
egészségügyi szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási
teljesítménye meghaladja az adott hónapra előírt teljesítmény volumen korlát
mértékét, a többletteljesítményt az OEP
a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.

Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a továbbiakban
TVK ) keret az elmúlt két évben, és ez évben is kevésnek bizonyult. A szakrendelések
zökkenőmentes működése-, a várólisták csökkentése-, és a betegek ellátásának
érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét.
A TVK eltörlése egy ideig szerepelt a tervekben. Minden intézet igyekezett az adott
TVK felett teljesíteni. Manapság – úgy tűnik – a TVK marad, mint szabályozó
( korlátozó ? ) tényező. Kapacitásoptimalizálás szükséges.
A struktúraátalakítás közgazdasági hátterének vizsgálata folyamatos, eszerint a DEA
( data envelopment analízis ) értékek a TVK bevezetésével nem változtak. Az input
oldalon a költségigényt és az anyagszükségletet, valamint a humánerőforrást
szerepeltetik a tanulmányokban. Az outputnál az eredményességet vizsgálják. Például
rögzített output esetén az inputot csökkentik ( ez az input orientált modell, a másik
variáció az output orientált modell, ahol – értelemszerűen – az input rögzített ).
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Az intézményi TVK keret és a teljesítmény vizsgálata
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Március

Április

Május

Június

Elfogadott pont

Az adatokból látható, hogy egy hónapot kivéve ( 2010. december ) túlteljesítettük a TVK
keretünket. 2010. december hónapban két hétig az intézet zárva volt az egységes
szabadságolás miatt. Az itt megmaradt TVK értéket a 2011. januári teljesítmény
elszámoláskor jóváírták részünkre.

Intézményi saját bevételek
Eredeti előirányzatként 3.654.000 Ft-ot terveztünk, mely az eddigi rendeletmódosításokkal
nem került helyesbítésre.
•

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 350.000 Ft-ot
terveztünk, melyről a beszámoló készítésekor megállapítható, hogy túlteljesítés
várható. A 19/2010. ( XII.23. ) NEFMI rendelet a közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabály rendelkezett arról, hogy 2011.
január 1. napjától nem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére a
járművezetői alkalmassági vizsgálatok, és annak részeként kezdeményezett további
járóbeteg

szakellátások.

A

térítésköteles

ellátás

saját

bevétel

növekedést

eredményezett, mely 88 %-kal haladja meg az időarányos tervet.
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•

Bérleti díj bevételeink esetében az eredeti előirányzat 504.000 Ft. volt.
A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések
alapján, hétfői napokon a Dr. Vajda Bt. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai
napokon a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől
helyiségeket. A beszámoló készítésekor a teljesítés megfelel az időarányos terveknek.

•

Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként
szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő
fogorvosnak és háziorvosoknak ( Fürst S. u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott
rezsiköltségekből származó bevételek. Eredeti előirányzatként 1.800.000 Ft-ot
terveztünk. 2011. augusztus 31. napjáig 96 %-os teljesítést értünk el a
továbbszámlázott szolgáltatások esetében, mely abból adódik, hogy a gázszolgáltató
ez év márciusában küldte meg a 2010. 07. - 12. havi szolgáltatási számláját, így az
orvosoknak április, május és június hónapban tudtuk ezeket a fogyasztásokat
továbbszámlázni.

•

Működési célú kamatbevételként 1.000.000 Ft-ot terveztünk, melynek teljesítése
időarányosan megfelel. ( 698 eFt. )

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás
A TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „
Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk.
( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső

segítséget című

projektből származó bevételi forrásunk előirányzata 5.144.000 Ft. volt.
2011. július hónapban megérkezett az intézményhez a III. számú kifizetési kérelemben
igényelt 4.500.676 Ft. ( 327.667 Ft-ot a támogatási előlegből rendeztünk. )
A pályázat zárása 2011. augusztus 29-én volt. 90 nap áll rendelkezésünkre, a záró pénzügyi
elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés elküldésére.
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A 100 %-os intenzitású pályázat keretein belül támogatásban részesültünk:
•

Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási
költségtérítés

•

Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási
költségtérítés

Önkormányzati működési támogatás
A 2010. évi – jóváhagyott – támogatáshoz viszonyítva mintegy 60 %-kal kevesebb
önkormányzati támogatást terveztünk, mely KT. határozathoz kapcsolódik.
Az eredeti előirányzatban 5.985.000 Ft. szerepel.

Részleteiben:
Igazgató főorvos bér + járulék:

4.044.600 Ft.

Gazdasági vezető bér + járulék 50 %-a:

1.295.400 Ft.

Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):

180.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:
Összesen:

465.000 Ft.
5.985.000 Ft.

2011. II. számú rendeletmódosítási kérelemben az önkormányzati támogatásunk 6.327 eFt-ra
változott. A módosítás a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló,
352/2010. ( XII.30. ) Kormányrendelet miatt vált szükségessé ( kompenzáció ).
A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 4.152 eFt volt.
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A 2011. évi eredeti előirányzatok alakulása

3%

4%

4%

89%

OEP bevétel

Intézményi saját bev.

TÁMOP bev.

Önkormányzati bev.

A 2011.01-08. közötti időszak teljesítési adatai

3%

5%

4%

88%

OEP bevétel

Intézményi saját bev.

TÁMOP bev.

Önkormányzati bev.
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2.

Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1.

A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és
működési szabályzat változásai, módosításai

A Városi Egészségügyi Intézmény 2010. november 11-én, alapítói okirat módosítási kérelmet
nyújtott be a Képviselő Testület felé, mely alapján az 532/2010. (XII.23.) Gye. Kt.
határozatban a következő változások kerültek átvezetésre:
•

Területi ellátási kötelezettségünk Ecsegfalva esetében eddig csak a tüdőgyógyászati
szakrendelésre terjedt ki.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet
Egészségügyi Igazgatási Osztálya által kiadott 852-4/2010. számú határozatában –
2010. március 31. napján – megkaptuk a Városi Egészségügyi Intézmény járóbetegszakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettségét, mely szerint Ecsegfalva – a
reumatológia, gyógytorna, fizioterápia kivételével – Gyomaendrőd ellátási területéhez
tartozik.

•

Az intézet tevékenységével kapcsolatos alapellátás a védőnői szolgálat, az iskola- és
ifjúság-egészségügyi ellátáson túl kiegészült egy háziorvosi praxis működtetésével,
ebből kifolyólag a telephelyek száma is bővült a Fő út 3. szám alatti háziorvosi
rendelővel.

Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítása iránti kérelmet utoljára 2010.10.15-én
nyújtottunk be a Képviselő Testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága részére, melyben kértük az új területi ellátási kötelezettség és a
háziorvosi praxis miatti, új szakfeladat felvezetését.
Az intézet életében történt egyéb változások

A 134/2011. (III.31.) Gye. Kt. határozat szerint a Képviselő Testület hozzájárult ahhoz,
hogy Dr. Macsári Judit a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben működtetési jogot kérjen.
A működtetési jog mindaddig megilleti, míg tevékenységét ebben a körzetben végzi.
A testület ugyanezen határozatban rendelkezett arról, hogy a működtetési jog változása
kapcsán szükséges, működési engedély módosításával kapcsolatos eljárást Dr. Torma Éva
vezetői jogkörében folytassa le.
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•

A 136/2011. (III.31.) Gye. Kt. határozattal a Képviselő Testület megbízta Várfi
András polgármestert, hogy az illetékes Népegészségügyi Intézetnél kezdeményezze
intézetünk részére az újbóli mozgó szakorvosi szolgálat működtetését a nőgyógyászat
területén, Dévaványa vonatkozásában.

•

A 137/2011. (III.31.) Gye. Kt. határozatban Csárdaszállás Község Önkormányzata
kezdeményezésére Csárdaszállás Község Önkormányzata és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata megállapodást kötött járóbeteg szakorvosi ellátás biztosítására,
melyre a működési engedélyt a hatóság – átfedés miatt – nem adta meg, mivel
Csárdaszállás Község Önkormányzata nem kívánt megválni a jelenlegi ellátási
területtől.

•

A 469/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozat alapján módosult intézetünk alapító okirata
a gyógytorna telephely vonatkozásában. Az eddigi Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
szám alatt működő gyógytorna szakrendelés, a bérelt ingatlanból átköltözik az
Erzsébet liget 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő Liget Fürdő területén
kialakításra kerülő tornaterembe.

További Kt. határozatok, melyek érintették intézetünk működését:
•

531/2010. (XII.23.) Gye. Kt. határozatban a Képviselő Testület elfogadta
intézetünk 2010. évről szóló egészségügyi beszámolóját.

•

535/2010. (XII.23.) Gye. Kt. határozatban a Képviselő Testület meghatározta a
Városi Egészségügyi Intézmény szakmai beszámolójának szempontrendszerét.

•

135/2011. (III. 31) Gye. Kt. határozattal a Képviselő Testület kiutalta a Városi
Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló védőnők részére, a Gyomaendrőd,
Október 6 ltp. B/3. és a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti ingatlanokat,
szolgálati lakás céljából.

•

138/2011. (III. 31) Gye. Kt. határozattal hozzájárult a Tisztelt Testület, hogy az
intézet nyári szabadsága egységesen 2011. július 25-től, 2011. augusztus 5. napjáig
kerüljön kiadásra.

•

467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozattal a Képviselő Testület felkéri
intézetünket, hogy a Népegészségügyi Intézet által 2011. július 6-án, Dr. Macsári
Judit háziorvos rendelőjében tartott ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az
intézet saját költségvetéséből, belső átalakítással oldja meg.
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2.2.

Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás,

védőnői szolgálat, iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése
körében kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat és annak költségvetési és
finanszírozási hatásait

Egészségügyi szakellátás és gondozás

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet
Egészségügyi Igazgatási Osztálya által kiadott 852-4/2010. számú határozatában – 2010.
március 31. napján – megkaptuk a Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban
fennálló területi ellátási kötelezettségét, melyet a következő táblázatban foglalunk össze:
Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

-

-

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Neurológia

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Sebészet

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Szemészet

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Nőgyógyászat

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Nőgyógyászati ultrahang-

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Ortopédia

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Pszichiátria

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

-

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Urológia

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

diagnosztika
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Feladatunk

Gyomaendrőd

város

lakosságának

egészségügyi

ellátása,

a

megjelölt

vonzáskörzetekben a járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása, továbbá az alapellátás
keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2011. január 1-i. adatai )
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.447

Dévaványa:

8.158

Ecsegfalva:

1.355

Hunya:

698

Összesen:

24.658 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása
Heti szakorvosi órák

Heti nem szakorvosi órák

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Szakma megnevezése

20

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása
Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony
Belgyógyászat

Dr. Szabó Mariann

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38 órában

heti 38 órában
Sebészet

Dr. Fabó János

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 4 órában

heti 4 órában
Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Megbízási

1 fő közalk. heti 5 órában

szerződéssel, heti
5 óra rendelési
idővel
Sebészet

Nőgyógyászat,

Dr. Bahl Attila

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH.
Fül-orr-

Megbízási

1 fő közalk. heti 5 órában,

szerződéssel, heti

1 fő közalk. heti 7 órában

16 óra rendelési

1 fő 4 órában

idővel

közalk.munkaidőn túl

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 36 órában

heti 36 órában
Dr. Halmai Zoltán

gégegyógyászat

Megbízási

1 fő közalk., heti 8 órában

szerződéssel, heti

1 fő heti 12 órában közalk.

20 óra rendelési

Munkaidőn túl

idővel
Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási

(szabadfoglalkozású

szerződéssel, heti

szemész orvos)

22 óra rendelési

1 fő közalk. heti 22 órában

idővel
Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna

Megbízási

1 fő közalk. heti 10 órában,

szerződéssel, heti
10 órában
Neurológia

Dr. Torma Éva*

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 20 órában

heti 20 órában
Ortopédia

Dr. Szilágyi Annamária

Megbízási

Megjegyzés: az ellátást

szerződéssel, heti

terveink szerint 2011.

8 óra rendelési

decemberétől ismét Dr.

idővel

1 fő közalk. heti 8 órában

Zahorán János végzi.
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Urológia

Dr. Farkasinszky

Megbízási

Az

Erzsébet

szerződéssel, heti

vállalkozó orvos biztosítja

asszisztenciát

a

15 óra rendelési
idővel
Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Megbízási

1 fő közalk. heti 8 órában,

szerződéssel, heti

1 fő heti 12 órában közalk.

20 óra rendelési

Munkaidőn túl

idővel
Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Megbízási

1 fő közalk. heti 10 órában,

szerződéssel, heti

1 fő heti 2 órában közalk.

12 óra rendelési

Munkaidőn túl

idővel
Tüdőgyógyászat,

Dr. Hejazi Redwan

tüdőgondozás

Megbízási

1 fő közalk. heti 12 órában,

szerződéssel, heti

1 fő heti 18 órában közalk.

30 óra rendelési

Munkaidőn túl

idővel
Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika
Labordiagnosztika

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 30 órában

heti 30 órában
Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 19 órában

szakorvosi rendelési
idővel, heti 9 óra
adminisztrációs feladattal )

Fizioterápia
Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes*

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott,
heti 40 órában

Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2 órában,
1 fő közalk. heti 15 órában,
1 fő közalk. heti 4 órában,
1 fő közalk. heti 18 órában,
1 fő közalk. heti 1 órában
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Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el.
Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el.
Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 20 órában a laborban, heti 12 órában a sebészeten
tevékenykedik, heti 8 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja el.
Mészárosné Faragó Ágnes fizioterápiás asszisztens heti 30 órában a fizioterápiás betegeket
látja el, heti 10 órában bőrgyógyászati asszisztensként dolgozik.
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók
korábbi

évekből

felhalmozott

adósságának

rendezésére

fordítható

konszolidációs

támogatásról szóló 269/2010. (XII.3. ) Kormányrendelet értelmében intézetünk 2010.
december 11-én 2.974.700 Ft. támogatást kapott, melyet a 2010. november 30-án fennállt
szállítói tartozás csökkentésére fordíthattuk. Az adott napon az intézet szállítói tartozása
1.302.550 Ft. volt ( ebből lejárt határidejű tartozás: 0 Ft. ). A fel nem használt támogatási
összeget ( 1.672.150 Ft. ) visszautaltuk az OEP részére.
A járóbeteg szakellátás esetében számos törvény-, és rendeletmódosítás lépett életbe az
év során
2010.12.29-től hatályos volt a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
együttes

közleménye

a

fekvő-

és

járóbeteg

szakellátás

teljesítményegységeinek

forintértékéről, mely szerint: „ Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III.3.) Kormányrendelet
alapján a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter által megállapított
országos alapdíjak – a 2011. januári kifizetésektől kezdődően az alábbiak: a járóbeteg
szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,5 forint.”
2010.12.31-től hatályos a 2010. évi CLXXIII. törvény, mely a dokumentálással kapcsolatban
hozott változást. A törvény 3. §. (9) bekezdése értelmében a járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató, a biztosított kérésére köteles – magyar nyelven, közérthetően
megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatni a biztosított által igénybevett
ellátásról, a szolgáltató által igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről.
A törvény 110. §-a rendelkezett arról, hogy a július 1-je Semmelweis-nap, amely az
egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és
egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett.
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2011. március 31-én a Kormányportálon megjelent egy közlemény, mely szerint:
„A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28. számú melléklete alapján tervezi a nemzeti
erőforrás miniszter rendelkezésére álló járóbeteg-szakellátási keret egy korlátozott részének
felosztását. Tekintettel a súlyos finanszírozási helyzetre, a fokozott többletterhelésre, a
fekvőbeteg-szakellátás támogatása után az egészségpolitikai prioritások mentén – minél
alacsonyabb szinten történő befejezett (definitív) kezelés, várólisták csökkentése – a
járóbeteg-szakellátás területén is szükség van finanszírozási korrekcióra. A keret
felosztásának szempontjai:
1. Az utóbbi 3 évben megemelkedett ellátási igényből származó teljesítmény volumen korlát
(TVK) túllépés, valamint a pontszám-elosztás területi egyenlőtlenségei.
2. A képalkotó diagnosztikai tevékenységek teljesítményére jutó TVK túllépés mértéke.
3. A 2010. év folyamán a finanszírozási paramétereket befolyásoló tényezők (beruházás,
felújítás) teljesítménycsökkenést eredményező hatása.
A miniszteri keret jelen felhívás által érintett részének felosztására normatív módon kerül sor,
6 hónapos időtartamra vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos számszerűsített igények
benyújtására, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság eukab@nefmi.gov.hu email címére
küldve, 2011. április 10-ig van lehetőség.

(Egészségügyért Felelős Államtitkárság,

kormany.hu ) ”
A Városi Egészségügyi Intézmény is jelezte a megemelkedett ellátási igényt és a szinte
folyamatos TVK túllépést.
A 2010. évben elkezdett gondozóintézetek, és a járóbeteg szakellátás keretében működtetett
gondozói szakrendelések ( Gyomaendrőd esetében a tüdőgondozás ) átalakításának egyik
eleme a 139/2011. ( VII.21 ) Kormányrendelet, mely szerint 2011. október 1. napjától az
egészségügyi intézmények a gondozói tevékenységük ( a jövőben – lehet 2011. október 1-től
– várható, hogy nem csak a tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, neurológia, pszichiátria területére
is kiterjesztik a gondozást ) után teljesítménydíjazásban részesülnek.
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Például a tüdőgondozás havi 269.600 Ft-os fix díjazása megszűnik. Ez a 2012-es
költségvetést érinti negatívan. ( 3.235.200 Ft. kiesést jelent ), emiatt is fontos lenne a „plusz
TVK” amit a jelenlegi túlteljesítéssel érhetünk el, kaphatunk meg.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának, 2011. augusztus 11-én kelt
levelében tájékoztatta intézetünket, hogy Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás miniszter,
Dr. Matolcsy György Nemzetgazdasági miniszter egyetértésével az egészségügyi ellátások
Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
( III.3. ) Kormányrendelet 28. számú mellékletében foglalt miniszteri tartalékkeret részleges
felhasználásáról döntött az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg ellátásra vonatkozó TVK
keretének megemelése céljából, mely döntés értelmében intézetünk a 2011. finanszírozási
évre 1.170.579 pont többletben részesült, mely többlet a 2011. július havi TVK kerethez
került egy összegben hozzáadásra. Tájékoztatásuk szerint, amennyiben a szolgáltató július
hónapban nem tudja kihasználni a többlettel növelt TVK keretet, akkor a fel nem használt
TVK korlát maradványként, a finanszírozási év további hónapjaira göngyölítésre kerül.

Védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás
A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos
jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.
A védőnői szolgáltatás kiterjed az egyénre, a családra és a közösségre egyaránt.

Feladatai:
•

a nővédelem,

•

a várandós anyák gondozása,

•

a gyermekágyas anyák gondozása,

•

0-6 éves korú gyermekek gondozása,

•

a tanköteles gyermekek gondozása,

•

családgondozás.
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Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata:
•

alapszűrések,

•

a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése,

•

elsősegélynyújtás,

•

az orvosi vizsgálatok előkészítése,

•

a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok,

•

a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,

•

részvétel az egészségtan oktatásban,

•

az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel,

•

kapcsolattartás a szülőkkel,

•

pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka Dr. Fekécs Tünde, Dr. Katona Piroska és Dr. Varga
Géza iskolaorvosok munkájával válik egésszé.
A védőnők a munkájukat a helyi gyermek- és háziorvosokkal együttműködésben végzik.
Szakmai felügyeletüket a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes szakfelügyelő
védőnője látja el. A jelzőrendszer részeként a Térségi Humánsegítő Szolgálattal, és a
Gyomaendrőd Város Gyámhivatalával állandó kapcsolatban állnak, szükség esetén jelzéssel
élnek egymás felé.
( A statisztikai adatok 2011. I. félévére vonatkoznak )
Az I. számú területi védőnői körzetben Kocsis Andrea szülési szabadság miatti helyettesítését
Lánczi Tímea védőnő látja el. A körzet helyettesítését az új kolléganőnk ( 2011. augusztus
1-től munkába álló ) Fodor Csilla védőnő veszi át, a működési engedély módosítását
követően, melynek ügyintézése folyamatban van.
A körzet adatai:
•

Gondozott családok száma: 130

•

Várandós anyák száma: 6 fő (ebből veszélyeztetett 1 fő)

•

0-6 éves korú gyermekek száma: 145 fő (ebből veszélyeztetett 26 fő)

•

Óvodába beíratott gyermekek száma: 87 fő
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A családgondozás színterén végzett munka statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak:
•

Az összes családlátogatások száma: 142 alkalom

•

Az összes szaklátogatások száma: 255

A védőnői tanácsadásokat az alábbiak szerint végezte:
•

Önálló védőnői fogadóóra (nők, várandós anyák számára tartott tanácsadás):
összes megjelenés száma: 60 fő

•

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
összes megjelenések száma: 91 fő

•

Orvossal tartott (Dr. Fekécs Tünde) csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
összes megjelenések száma: 78 fő

A II. számú területi védőnői körzet Kele Györgyné nyugállományba vonulása óta betöltetlen
körzetként, szintén helyettesítéssel ellátott. A helyettesítési feladatokat Futaki Adrienn
védőnő végzi, aki 2010. november 08-tól teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban
dolgozik intézetünknél.
A körzet adatai:
•

Gondozott családok száma: 104

•

Várandós anyák száma: 8 fő (ebből veszélyeztetett 5 fő)

•

0-6 éves korú gyermekek száma: 107 fő (ebből veszélyeztetett 15 fő)

•

Óvodába beíratott gyermekek száma: 64 fő

A családgondozás színterén végzett munka statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak:
•

Az összes családlátogatások száma: 122 alkalom

•

Az összes szaklátogatások száma: 170

A védőnői tanácsadásokat az alábbiak szerint végezte:
•

Önálló védőnői fogadóóra (nők, várandós anyák számára tartott tanácsadás):
összes megjelenés száma: 42 fő

•

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
összes megjelenések száma: 103 fő

•

Orvossal tartott (Dr. Fekécs Tünde) csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
összes megjelenések száma: 85 fő
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A III. számú területi védőnői körzet feladatait Lánczi Tímea védőnő végzi.
A terület adatai:
•

Gondozott családok száma: 121

•

Várandós anyák száma: 8 fő (ebből veszélyeztetett 4 fő)

•

0-6 éves korú gyermekek száma: 134 fő (ebből veszélyeztetett 32 fő)

•

Óvodába beíratott gyermekek száma: 104 fő

A családgondozás színterén végzett munka statisztikai adatai, az alábbiak szerint alakultak:
•

Az összes családlátogatások száma: 205 alkalom

•

Az összes szaklátogatások száma: 277

A védőnői tanácsadásokat az alábbiak szerint végezte:
•

Önálló védőnői fogadóóra (nők, várandós anyák számára tartott tanácsadás):
összes megjelenés száma: 74 fő

•

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
összes megjelenések száma: 98 fő

•

Orvossal tartott (Dr. Fekécs Tünde) csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
összes megjelenések száma: 57 fő

Jelenleg Fodor Csilla pályakezdő védőnők mentora.
A IV. számú területi védőnői körzetet Pappné Szarka Emília látja el.
A körzet adatai:
•

Gondozott családok száma: 161

•

Várandós anyák száma: 7 fő (ebből veszélyeztetett 3 fő)

•

0-6 éves korú gyermekek száma: 202 fő (ebből veszélyeztetett 32 fő)

•

Óvodába beíratott gyermekek száma: 107 fő

A családgondozás színterén végzett munka statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak:
•

Az összes családlátogatások száma: 398 alkalom

•

Az összes szaklátogatások száma: 406
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A védőnői tanácsadásokat az alábbiak szerint végezte:
•

Önálló védőnői fogadóóra (nők, várandós anyák számára tartott tanácsadás):
összes megjelenés száma: 49 fő

•

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
összes megjelenések száma: 160 fő

•

Orvossal tartott (Dr. Varga Géza) csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
összes megjelenések száma: 99 fő

Körzetéhez tartozó külterületek: Nagylapos, Kocsorhegy, Öregszőlőben a III. kerület,
Polyákhalmi-, Kör-, Bacsalaposi utcák, valamint Bónom és egyéb zugok ahol téliesített
nyaralókban élnek családok.
A V. számú területi védőnői körzet feladatait Samu Istvánné látja el, aki 2011. augusztus 15ig szülési szabadságon volt. Helyettesítését Pappné Szarka Emília végezte.
•

Gondozott családok száma: 108

•

Várandós anyák száma: 9 fő (ebből veszélyeztetett 4 fő)

•

0-6 éves korú gyermekek száma: 126 fő (ebből veszélyeztetett 45 fő)

•

Óvodába beíratott gyermekek száma: 92 fő

A családgondozás színterén végzett munka statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak:
•

Az összes családlátogatások száma: 211 alkalom

•

Az összes szaklátogatások száma: 253

A védőnői tanácsadásokat az alábbiak szerint végezte:
•

Önálló védőnői fogadóóra (nők, várandós anyák számára tartott tanácsadás):
összes megjelenés száma: 67 fő

•

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
összes megjelenések száma: 110 fő

•

Orvossal tartott (Dr. Varga Géza) csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
összes megjelenések száma: 87 fő

2011. első félévében gondozott összlétszámok:
Várandós

: 21 fő

Külterületen lakik: 8 Fő

Csecsemő:

: 24 fő

Külterületen lakik: 7 Fő

Kisgyermekek: 47 fő

Külterületen lakik: 13 Fő

Óvodáskorú

Külterületen lakik: 18 Fő

: 69 fő
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Az előző körzethez hasonlóan ebben is magas a külterületen élők száma, az itt élő
gondozottak aránya átlagosan eléri a 30%-ot.
A körzetben egyre több a szociálisan veszélyeztetett. Sok a külterületen nyilvántartott
gondozott. A várandósok között is megszaporodott azok száma, akiknek alacsonyabb az
iskolai végzettsége.
Ez a körzet eltér a többitől, mert úgynevezett „vegyes körzetnek” alakították ki, mely
tartalmaz területi védőnői és iskola védőnői feladatokat is.
Ide tartozik a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 201 fővel, valamint a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola Speciális Tagozata 19 fővel. Az oktatási intézménybe nem járó 7-18
évesek száma: 2 fő
Az I. számú iskolavédőnői körzet 2010. szeptemberében megüresedett. Előbb Kádár
Magdolna és Kele Györgyné, majd 2010. november 8. napjával Futaki Adrienn védőnő látja
el a feladatokat. A 2010/2011-es tanévben a Kner Imre Gimnáziumban 321 fő, a Kis Bálint
Általános Iskolában 516 fő került ellátásra.
A szűréseket a Fürst Sándor út 3. szám alatt található védőnői tanácsadóban végzi. A védőnői
fogadóóra: heti 2 óra. Az iskola-egészségügyi munkát Dr. Fekécs Tünde és Dr. Katona
Piroska gyermekorvosokkal látja el.
Az iskolai szűrések a következő képen alakultak:
•

Kner Imre Gimnáziumban 175 fő

•

Kis Bálint Általános Iskolában 252 fő

Védőoltások beadása 216 alkalommal történt.
A gyermekorvosok az iskolai vizsgálatokról 115 főt utaltak tovább főként ortopédiai, illetve
szemészeti okok miatt. Tanulmányokat folytató diák ügyében az év folyamán 2 alkalommal
adtunk jellemzést, szakvéleményt a Térségi Humánsegítő Szolgálatnak, valamint 1
alkalommal Gyomaendrőd Város Gyámhivatalának.
Az II. számú iskola védőnői körzetben Kádár Magdolna dolgozik.
A körzetéhez tartozó iskolák:
•

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ( volt Bethlen Gábor Szakképző
Iskola) 516 fő

•

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 403 fő
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Gyomaendrőd Fő út 2. szám alatt, a védőnői szolgálat épületében végzik a szűréseket. A
szakképző iskola esetében, az oktatási intézményben ( Hősök út 40. ) működő orvosi szoba ad
helyet a vizsgálatoknak. Az általános iskolában Dr. Varga Gézával, a szakképző iskolában Dr.
Katona Piroskával látja el az orvosi feladatokat.
A tanulók fejtetvesség-szűrése negyedévente, ill. szükség szerint történik. Az általános
iskolában minden hónapban volt szűrés. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést kap, mely
alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben háromszori értesítés ellenére sem szűnik meg
a probléma, az igazgató jelenlétében, személyes elbeszélgetést tartunk a szülővel, a kezelés
módjáról és arról, hogy a kezelés hiánya milyen következménnyel járhat. Az első félévben
erre 2 alkalommal volt példa.
Az iskolában 187 szűrővizsgálat történt. A megvizsgáltakból 64 tanulót küldtek tovább
szakorvosi vizsgálatra, 84 % - ban ortopédiai elváltozás miatt, 10 %-ban szemészeti eltérés
miatt, és további 5-6 %- ban belgyógyászati okok miatt. A megvizsgáltak közül 17 tanuló
került a „veszélyeztetettek” közé. A veszélyeztetettség hátterében leginkább légúti
megbetegedések , valamint endokrinológiai problémák álltak.
A szakképző iskolában 22 alkalommal történt iskola-egészségügyi vizsgálat. 326 főt
vizsgáltak meg, és ebből 68 tanulót irányítottunk szakorvoshoz.
A középiskolások tekintetében félévente átlagosan egy fejtetvesség fertőzés van.
A felsőbb éveseknél már komolyabb problémák jelennek meg, mint például a kábítószerfogyasztás. Ebben a félévben két tanuló járt a védőnői fogadóórán, mely során beszélgetés
történt a drogfogyasztásról. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy vegyenek részt a
drogambulanciai foglalkozásokon. Eredményesen vizsgáztak a tanév végén. A fogadóórák
alkalmával többször problémaként merült fel a fiatalok párkapcsolati gondja, családon belüli
konfliktusa.
Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra,
melyből hét praxis vállalkozás keretében működik.
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A háziorvos kollégáktól írásban kértünk tájékoztatást, a körzetükben finanszírozott, 2011.
augusztus 31-i állapotnak megfelelő kártyaszámokról:
•

Dr. Bánki Gyula

•

Dr. Darvas Tamás

1137

•

Dr. Frankó Károly

1795

•

Dr. Macsári Judit

1365

•

Dr. Kolozsvári Árpád

1650

•

Dr. Lizák Anna

1267

•

Dr. Palya József

1963

•

Dr. Veréb Lajos

907

kártyaszám:

1200 fő

Kártyaszámok megoszlása az egyes körzetekben
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A kártyaszámok csökkenése 2010. hasonló időszakához viszonyítva 1 %.
A gyermekorvosi ellátás keretében ellátandó feladatok:
•

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

•

az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,

•

a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
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•

a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok:
•

Dr. Fekécs Tünde

881

•

Dr. Katona Piroska

926

•

Dr. Varga Géza

721

A megadott létszámadatok mintegy 1,4 %-os csökkenést mutatnak az előző év hasonló
időszakához képest.
A városban vállalkozóként tevékenykedő gyermekorvosok biztosítják az iskola-egészségügyi
ellátást is.

A kártyaszámok megoszlása
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Dr. Fekécs Tünde Dr. Katona Piroska

Dr. Varga Géza

A háziorvosi- és a házi gyermekorvosi praxis adatait összevetve látható, hogy 635 fő nincs
bejelentkezve egyik helyi háziorvoshoz-, illetve gyermekorvoshoz sem. Ennek fő oka az
lehet, hogy gyomaendrődi lakosként más települési körzethez tartozik
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Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
•

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

•

a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

•

a góckutatás,

•

a terhesek fogászati gondozása, és

•

a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működnek:
•

Dr. Békés Annamária

3648

•

Dr. Hák Mária

3588

•

Dr. Török Anna

3648

•

Dr. Valach Béla

3622

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.
A fogorvosi körzetek összlétszáma sem egyezik meg a város lakosságszámával.
Intézetünk 2010. július 1-től gondoskodik a 6. számú háziorvosi körzet működtetéséről. 2010.
júliustól, 2010. szeptember végéig Dr. Palya József és Dr. Bánki Gyula, 2010. október 1-től
Dr. Macsári Judit kollégánk látja el helyettesítéssel az orvosi feladatokat.
Az egy éven túli helyettesítéssel ellátott praxis esetében a finanszírozás kevesebb, mint az
állandó orvossal működtetett szolgálatnál. A Tisztelt Képviselő Testület hozzájárult ahhoz,
hogy Dr. Macsári Judit – aki 2011. májusában háziorvosi szakvizsgát tett – Gyomaendrőd
város 6-os számú felnőtt háziorvosi körzetében működtetési jogot kérjen azzal a feltétellel,
hogy a működtetési jog addig illeti meg, amíg ebben a körzetben végzi háziorvosi
tevékenységét. Miután a háziorvosi feladatokat a továbbiakban állandó orvossal látjuk el,
2011. július 1. napjától megkértük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, hogy a
finanszírozási szerződést ez alapján módosítsa.
Nyilatkozata alapján Dr. Macsári Judit kollégánk továbbra is közalkalmazotti státuszban
kívánja ellátni a feladatát, ezért az eddigi megbízási szerződéssel foglalkoztatott Kis Edit
ápolónőt, 2011. július 1-től felvettük közalkalmazotti státuszba.
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A finanszírozási szerződés módosításával a háziorvosi szolgálat 2011. augusztus hónaptól
további 183.300 Ft. kiegészítő díjra jogosult. Ez 2011. évben 916.500 Ft. bevételt jelent.
A háziorvosi szolgálat finanszírozásában is történtek módosítások:
A nemzeti erőforrás miniszter 11/2011. ( III.30. ) NEFMI rendelete a háziorvosok indikátor
alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló rendelet értelmében indikátor pontrendszer került bevezetésre 2011. április
1. napjával. A rendelet 1. és 2. melléklete alapján az OEP indikátor elszámolást készít a
pontszámok alapján, mely teljesítmény után járó díjazást negyedévente utalja az adott havi
finanszírozás keretében.
A tervezet szerint 2011. októberétől életbe lép, a háziorvosi szolgálat új eszköz- és
ingatlantámogatási rendszere. A szolgálatok eszköztámogatásának alternatívája eredetileg az
amortizáció beépítése lett volna a finanszírozásba, erre azonban az egészségügyi kormányzat
nem tudott forrást biztosítani. Október elsejétől kezdik meg annak a másfél milliárd forintnak
a kiosztását, amely három év alatt, ötvenezer forintos részletekben jut el a háziorvosokhoz. A
támogatás igénybevétele esetén az eszköznek legalább öt évig a szolgáltató tulajdonában kell
maradnia, a kettős finanszírozás tilalma miatt azonban csak olyan eszközre kérhető az OEPtől támogatás, amelynek beszerzését korábban nem támogatták valamely uniós forrásból.

2.3.

A szakrendelések teljesítmény vizsgálata

A teljesítményelemzést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által visszaigazolt adatokból
készítettük el két év hasonló időszakában ( 2010. január-augusztus illetve 2011. januáraugusztusi teljesítmények alapján ).
( A visszamenőleges jelentések miatt az adott időszakra vonatkozó tényleges adatok az
elemzésben foglaltaktól kismértékben eltérhetnek, de ez a szakmai átlaghoz való viszonyulást
és a jellemző tendenciákat nem befolyásolja. )
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Az elemzés tartalmazza az adott szakrendelés szerződésben lekötött kapacitását, a havi
teljesítményjelentések alapján finanszírozott esetszámot, a beavatkozások számát, az
elfogadott pontot, valamint a hatályos finanszírozási szabályok alapján az OEP által kifizetett
összeget.

Intézményi összesített adatok

A tárgyidőszakban (2011.01.-08.) a járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi
órával, és heti 80 nem szakorvosi órával 50.761 esetet láttunk el, a beavatkozások száma
219.028 volt. Az esetszámok tekintetében a bázisidőszakhoz ( 2010.01.-08. ) viszonyítva
mintegy 7 %-os növekedést értünk el, ami az elvégzett beavatkozások számát 4 %-kal
növelte.
A következő grafikonon két mutató ( esetszám, beavatkozás ) alapján szemléltetjük a
teljesítést:

Az intézmény teljesítési adatainak összehasonlítása a vizsgált
időszakban
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Az OEP által visszaigazolt teljesítmény díjak a többi mutató tendenciáját követve 9 %-os
emelkedést jelez a bázisidőszakhoz képest.

Az intézmény teljesítési adatainak összehasonlítása a vizsgált
időszakban
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A szakrendelések teljesítmény adatai
Belgyógyászat
A belgyógyászati szakrendelésen óraszámváltozás következett be. A kapacitás
átcsoportosítás során 40 óráról 38 órára csökkent a heti rendelési idő, dr. Szabó Mariann
belgyógyász szakorvosunk a hét minden napján fogadja a pácienseket.
A bázis időszakban ( 2010. évben ) 40 óra volt a vetítési alap, ezzel szemben a
tárgyidőszakban ( 2011. évben ) heti 38 óra rendelési idővel számolhatunk.
Az óraszám változása ( - 5 % ) nem vonta magával az esetszámok csökkenését, mivel a
szakrendelés teljesítménye az esetszámok tekintetében 6 %-os növekedést mutat a
bázisidőszakhoz képest.
A kifizetésre kerülő teljesítménydíjak a bázis év szintjén maradtak, változás nem történt
( 100 % ). Megállapítható, hogy 5 %-os óraszám csökkenés mellett, az összteljesítmény
nem változott.
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A járóbeteg-intézetek betegforgalmának szakmánkénti összesített adataival ( országos
átlag ) összehasonlítva:
A vizsgált időszak belgyógyászati óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 38 óra= 1.216 óra
Egy órára jutó esetszám: 3.620/1.216 = 2,98 eset/óra
Országos átlag: 2,59 eset/óra
Egy órára jutó pont 4.565.961/1216 óra= 3.755 pont/óra
Országos átlag: 2.706 pont/óra
A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 15 %-kal lépi túl az országos átlagot.

A belgyógyászati szakrendelés teljesítmény mutatói
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Sebészet
Sebészeti szakrendelésünkön heti 25 órában, három szakorvos látja el a pácienseket.
Hétfőnként Dr. Fabó János, keddenként Dr. Bayer Hedvig, szerdán-, és pénteken Dr. Bahl
Attila sebész kollégák rendelnek. A személyi változásoknak köszönhetően 21 %-kal nőtt
az esetszám, és 29 %-kal emelkedett a beavatkozások száma, mindamellett a
szakrendelésre vonatkozó összteljesítmény 12 %-kal emelkedett.
A vizsgált időszak sebészeti óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 25 óra= 800 óra
Egy órára jutó esetszám: 2762/800 = 3,45 eset/óra
Országos átlag: 3,93 eset/óra
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Egy órára jutó pont: 3.107.034/800 óra= 3.884 pont/óra
Országos átlag: 4.731 pont/óra
A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos átlagtól.

A sebészeti szakrendelés teljesítmény mutatói
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Nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika
A nőgyógyászati szakrendelésen a kapacitás optimális kihasználása érdekében 11 %-os
óraszámcsökkentést hajtottunk végre, ennek ellenére – a kiváló szakmai munkának
köszönhetően – 10 %-kal nőttek az esetszámok, 12 %-kal emelkedtek a beavatkozások és
16 %-kal nőttek az OEP által visszaigazolt pontok. Ez összességében 14 %-os
teljesítménynövekedést jelentett a bázisidőszakhoz képest.
A vizsgált időszak nőgyógyászati óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 36 óra= 1.152 óra
Egy órára jutó esetszám: 4.724/1.152 = 4,1 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra
Egy órára jutó pont: 4.026.883/1.152 óra= 3.495 pont/óra
Országos átlag: 4.364 pont/óra
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A nőgyógyászati szakrendelés teljesítmény adatai
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Fül-orr-gégegyógyászat
A fül-orr-gége szakrendelés 2010. évben heti 25 óra, 2011. évben heti 20 óra rendelési idővel
tevékenykedett. A 20 %-os csökkenés ellenére az esetszámok 9 %-kal nőttek, míg a
teljesítménydíj mutató: 108 %.
A vizsgált időszak fül-orr-gége óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 20 óra= 640 óra
Egy órára jutó esetszám: 3.531/640 = 5,52 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra
Egy órára jutó pont: 5.182.644/640 óra= 8.097 pont/óra
Országos átlag: 4.364 pont/óra
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A fül-orr-gége szakrendelés teljesítmény mutatói
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Szemészet
A szakrendelésen Dr. Csillagh Sándor látja el az orvosi tevékenységet.
A kapacitás átcsoportosítás következtében a heti rendelési idő 30 óráról 22 órára változott,
ami 27 %-os óraszám csökkenést jelent.
Az optimális rendelési idő kihasználását mutatja az a tény, hogy a szakrendelés teljesítménye
mintegy 2 %-kal növekedett a tárgyidőszakban.
A vizsgált időszak szemészeti óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 22 óra= 704 óra
Egy órára jutó esetszám: 3.427/704 = 4,87 eset/óra
Országos átlag: 3,35 eset/óra
Egy órára jutó pont: 5.714.288/704 óra= 8.117 pont/óra
Országos átlag: 4.947 pont/óra
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A szemészeti szakrendelés teljesítmény adatai
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Bőrgyógyászat
Dr. Miskolczy Zsuzsanna megbízási szerződés keretében látja el a szakrendelés feladatait.
A heti óraszám állandóssága mellett a bőrgyógyászat esetszámai 26 %-kal emelkedtek,
ami közel azonos teljesítménynövekedést eredményezett.
A vizsgált időszak bőrgyógyászati óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 10 óra= 320 óra
Egy órára jutó esetszám: 1.662/320 = 5,19 eset/óra
Országos átlag: 4,68 eset/óra
Egy órára jutó pont: 3.154.998 /320 óra= 9.859 pont/óra
Országos átlag: 5.792 pont/óra
Az országos átlaghoz viszonyítva a teljesítmény magas, viszont ezt nem kívánjuk
korlátozni, mert így is – az országos átlaghoz hasonlítva ugyan rövidebb, de – a páciensek
és a kollégák jelzése szerint hosszú a várakozási idő.
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A bőrgyógyászati szakrendelés teljesítmény adatai
7000

6061

6000

6433

5000
4000

3155

3000
2000

2532
1321

3588
2850

1662

1000
0
Esetszám (db.)

Beavatkozás
(db.)
2010.01.-08.

Elfogadott pont
(ezer pont )

OEP
finansz.(eFt.)

2011.01.-08.

Neurológia
A szakrendelés heti óraszáma 5-ről 20-ra változott. A kifizetésre kerülő összteljesítmény
47 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.
A vizsgált időszak neurológiai óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 20 óra= 640 óra
Egy órára jutó esetszám: 1.104/640 = 1,73 eset/óra
Országos átlag: 2,28 eset/óra
Egy órára jutó pont: 2.048.194 /640 óra= 3.200 pont/óra
Országos átlag: 4.197 pont/óra
A neurológus vezetői feladatok is ellát. A sürgős problémák kezelése időnként szükséges
a rendelési időben is, bármennyire igyekszik elválasztani a két feladatot.

A neurológiai szakrendelés teljesítmény mutatói
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A gondozói szabálykönyv – még nem jelent meg hivatalosan – szerint ezen szakellátásban
némileg javulhat a finanszírozás az új ( 98600 ) neurológiai homogén gondozói kóddal. Az
eddigi átlagos pontérték: 1132, az új „gyűjtő-kód” pontértéke: 1863.

Ortopédia
Az ortopédiai szakrendelés heti óraszáma 6-ról 8 órára változott a vizsgált időszakban.
Ez a teljesítményekre a következő hatással volt: 16 %-kal emelkedett az esetszám, nem
változott a beavatkozások száma, 6 %-kal nőtt az OEP által elfogadott pont, ami
összességében 7 %-os teljesítménynövekedést jelent.
A vizsgált időszak ortopédiai óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 8 óra= 256 óra
Egy órára jutó esetszám: 1.352/256 óra = 5,28 eset/óra
Országos átlag: 3,49 eset/óra
Egy órára jutó pont 1.535.048 /256 óra= 5.996 pont/óra
Országos átlag: 4.014 pont/óra

Az ortopédiai szakrendelés teljesítmény mutatói
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Urológia
A szakrendelés egyenletes teljesítményt mutat a vizsgált időszakban.
Óraszámváltozás nem történt. Az esetszámok 4 %-kal emelkedtek, ami 5 %-os
teljesítménynövekedést eredményezett.
A vizsgált időszak urológiai óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 15 óra= 480 óra
Egy órára jutó esetszám: 2.317/480 = 4,83 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra
Egy órára jutó pont: 2.861.160 /480 óra= 5.961 pont/óra
Országos átlag: 5.126 pont/óra

Az urológiai szakrendelés teljesítmény mutatói
16000

1433914814

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

2767 2861

2231 2317

3095 3237

0
Esetszám (db.)

Beavatkozás
(db.)
2010.01.-08.

Elfogadott pont
(ezer pont )

OEP
finansz.(eFt.)

2011.01.-08.

Reumatológia
Az óraszám változatlansága mellett 9 %-os esetszám növekedést értek el. A
beavatkozások száma mintegy 2 %-kal nőtt. Az OEP által elfogadott pont 15%-kal haladta
meg az előző év hasonló időszakát. Ez a teljesítmény emelkedés 17 %-os teljesítménydíj
növekedést idézett elő.
A vizsgált időszak reumatológiai óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
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32 hét x heti 20 óra= 640 óra
Egy órára jutó esetszám: 3.761/480 = 5,87 eset/óra
Országos átlag: 3,62 eset/óra
Egy órára jutó pont: 4.964.819 / 640 óra= 7.757 pont/óra
Országos átlag: 4.111 pont/óra

A reumatológiai szakrendelés teljesítmény adatai
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Pszichiátria
A szakrendelés óraszáma a kapacitás átcsoportosításnak köszönhetően heti 5 óráról, heti
12 órára növekedett az elemzett periódusban. A beavatkozások száma 13 %-kal haladta
meg az előző év hasonló időszakát.
Az OEP által kifizetett teljesítmény díjak változása pozitív irányban 31 %-os volt.
A vizsgált időszak pszichiátriai óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 12 óra= 384 óra
Egy órára jutó esetszám: 1.444/384 óra = 3,76 eset/óra
Országos átlag: 2,93 eset/óra
Egy órára jutó pont: 2.509.583 /384 óra= 6.535 pont/óra
Országos átlag: 5.946 pont/óra
Az egy órára jutó esetszámok tekintetében 10 %-kal haladták meg az országos átlagot.
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A pszichiátriai szakrendelés teljesítmény adatai
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Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás

A két szakrendelés óraszámában szerkezeti átalakítás történt.
A bázisidőszakban a tüdőgyógyászat heti 10 órával, a tüdőgondozás heti 20 órával
működött. A kapacitás optimális átcsoportosításával, az óraszámok felcserélődtek, vagyis
a tüdőgyógyászat heti 20, a tüdőgondozás heti 10 órával tevékenykedik.
Mindkét szakrendelés teljesítménye pozitív irányban mozdult el, amit jelez az ellátott
páciensek száma.
A vizsgált időszak tüdőgyógyászati óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 20 óra= 640 óra
Egy órára jutó esetszám: 1.945/640 = 3,04 eset/óra
Országos átlag: 4,18 eset/óra
Egy órára jutó pont: 4.816.030/640 óra= 7.525 pont/óra
Országos átlag: 7.291 pont/óra
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A tüdőgyógyászati szakrendelés teljesítmény adatai
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A tüdőgondozó teljesítményének adatai
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Labordiagnosztika
A hatékony működés érdekében a laboratórium esetében is óraszámcsökkentést hajtottunk
végre. A 2010-es év első félévében a labor óraszámok a következők voltak:
Szakorvosi óra: heti 10
Nem szakorvosi óra: heti 30.
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A kapacitás átcsoportosítás utáni óraszámok:
Szakorvosi óra: heti 5
Nem szakorvosi óra: heti 10.

A teljesítmények vizsgálata után megállapítható, hogy az esetszámok 8 %-kal nőttek,
amelynek hatására 14 %-os teljesítménydíj növekedést értünk el.
A labordiagnosztika esetében nem végeztünk összehasonlítást az országos adatokkal,
mivel J0-ás laborra, ilyen nem áll rendelkezésre.

A labor teljesítmény adatai
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Röntgen-, és ultrahang diagnosztika
A két szakrendelés óraszámainak alakulása:
Bázis időszakban: röntgen heti 20 óra
ultrahang heti 10 óra
A struktúra átalakítása után a röntgen diagnosztika heti 16 órában -, az ultrahang
diagnosztika heti 14 órában látja el a pácienseket.
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Az esetszámok 3 %-kal nőttek a vizsgált időszakban, a teljesítménydíjak mintegy 7 %-kal
maradtak el a bázis időszakhoz képest. Ennek oka: a finanszírozó által bevezetett
szigorítás az ultrahang vizsgálatok elszámolásában.
A két szakrendelés bevételeit, kiadásait, teljesítményeit egy szakfeladaton – képalkotó
diagnosztika – tartjuk nyílván, ezért az országos átlaghoz is így hasonlítjuk.
A vizsgált időszak röntgendiagnosztikai és ultrahangdiagnosztikai óraszáma: 8 hónap x 4
hét= 32 hét
32 hét x heti 30 óra= 960 óra
Egy órára jutó esetszám: 4.153/960 óra= 4,33 eset/óra
Országos átlag: 3,94 eset/óra
Egy órára jutó pont: 6.191.656 /960 óra= 6.449 pont/óra
Országos átlag: 6.812 pont/óra

A röntgendiagnosztika és ultrahangdiagnosztika teljesítmény adatai
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Fizioterápia
A nem szakorvosi óraszám mindkét időszakban heti 30 óra volt. Mészárosné Faragó
Ágnes fizioterápiás asszisztens látja el a szakrendelés feladatait.
A vizsgált időszakban mintegy 2 %-kal csökkent az esetszám, ami 2 %-os teljesítménydíj
csökkenéshez vezetett.
A vizsgált időszakban a fizioterápia óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 30 óra= 960 óra
Egy órára jutó esetszám: 6.000/ 960 = 6,25 eset/óra
Országos átlag: 4,8 eset/óra
Egy órára jutó pont: 3.836.610 /960 óra= 3.996 pont/óra
Országos átlag: 3.709 pont/óra

A fizioterápia teljesítmény adatai
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Gyógytorna
A nem szakorvosi óraszám heti 20-ról 40 órára változott a vizsgált időszakban.
Kugyela Mária gyógytornász látja el a feladatot.
Az esetszámok 9 %-os csökkenést mutatnak. A beavatkozások száma 16 %-kal nőtt.
A szakrendelés összteljesítménye 8 %-os eredményjavulást mutat, a bázisidőszakhoz
viszonyítva.
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A vizsgált időszakban a gyógytorna óraszáma: 8 hónap x 4 hét= 32 hét
32 hét x heti 40 óra= 1.280 óra
Egy órára jutó esetszám: 3.112/1.280 = 2,43 eset/óra
Országos átlag: 3,32 eset/óra
Egy órára jutó pont: 5.244.081 /1.280 óra= 4.097 pont/óra
Országos átlag: 4.253 pont/óra

A gyógytorna szakrendelés teljesítmény adatai
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Pénzmaradvány felhasználás

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 15/2011. ( IV.29. ) Gye. Kt.
határozatában elfogadta a Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványát.
2011. május 31-én benyújtottuk a 2011. évi II. számú rendeletmódosítási kérelmünket,
melyben kértük a 2010. évi pénzmaradvány beépítését költségvetésünkbe, mely szerint az
előző években keletkezett pénzmaradványunk 5.529 eFt., a 2010. évi pénzmaradványunk
pedig 14.009 eFt. volt.
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A felosztás a következőképpen történt:
•

Épület-, és kerítés felújítási munkálatokra:

•

Fejlesztési kiadásokra ( gép, műszer beszerzés ) : 3.529 eFt.-ot

2.000 eFt.

különítettünk el.
A 2011-es költségvetés készítésekor a dologi kiadásaink eredeti előirányzatai megegyeznek a
2010-es értékkel. A tervezéskor számítottunk arra, hogy egyes előirányzatok esetében az
időarányos teljesítés magasabb lesz a kiadások növekedése miatt, ezért a 2010. évi
pénzmaradványunkat a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítottuk.
Ami a pénzmaradvány felhasználásból a beszámoló elkészítéséig megvalósult:
Fejlesztési kiadás: 149 eFt. értékben felújításra került a Hősök úti épület riasztórendszere,
1.372 eFt. összegben épület felújítást végeztünk szintén a Hősök úti épületben. PVC borítás
helyett hidegburkolatot kapott 6 rendelő helyiség, felújításra került az étkező-mosoda-öltöző
külső homlokzata is. A biztonságosabb közlekedés érdekében korlátokat helyeztünk el a
várók előtt. A pénzmaradvány felhasználásunk – a dologi kiadásokat is figyelembe véve –
eddig 61 %-ban valósult meg.

3.

Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az
egészségügyi

gondnoksághoz

foglalkoztatási
közalkalmazotti,

jogviszony,

tartozó
szakmai

közreműködői,

alkalmazottak
végzettség

köre,

bemutatása,

szabadfoglalkozású

státuszok

megnevezése, óraszámok megjelölésével

Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003. ( X.20. )
ESzCsM rendelet szabályozza. A rendelet mintegy 500 oldalát itt nem foglalnánk össze
szakrendelésenként, de azt elmondhatjuk, hogy az intézet minden egyes szakrendelése
megfelel a minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 5. pontban számolunk be.
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A 60/2003. ( X.20. ) ESzCsM rendelet 11 §. (1) bekezdése értelmében „Amennyiben
jogszabály

egyes

egészségügyi

szakmákhoz

minimumfeltételt

nem

rendelt,

azok

jogszabályban történő meghatározásáig az egészségügyi hatóság – az adott egészségügyi
tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alapján – egyedileg határozza meg a működési
engedélyezési eljárás, illetve a szakfelügyeleti ellenőrzés során – a hazai és a nemzetközi
protokollok alapján – a biztonságos betegellátás érdekében nélkülözhetetlen minimális
követelményeket.”
A fizioterápia, gyógytorna és a nőgyógyászati ultrahang szakmák esetében eddig nem volt
meghatározva

minimumfeltétel. Az ÁNTSZ ebben az évben átmeneti minimum

feltételrendszert dolgozott ki ezen szakmákra. Az intézet a működési engedélyek módosítását
megkérte, mivel a meghatározott minimumfeltételeknek megfelel.

Az egészségügyi gondnoksághoz ( továbbiakban igazgatás ) tartozó alkalmazottak köre,
foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása:
Az igazgatási szakfeladaton 1 fő 50 %-os - ( igazgató főorvos ) és 7 fő 100 %-os ( 1 fő
gazdasági vezető, 1 fő bér- és társadalombiztosítási ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő
takarítónő, 1 fő karbantartó-udvaros, 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott,
infekciókontroll felelős ) költségei kerülnek kimutatásra.

Részleteiben:

Igazgató főorvos: heti 20 órás ( heti 20 órában neurológus főorvosként foglalkoztatva )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: neurológus szakorvos, egészségügyi menedzsment szakértő
Gazdasági vezető: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: regisztrált mérlegképes könyvelő, közgazdász szakmérnök,
Jelenleg a Perfekt Zrt. által indított mérlegképes könyvelő, államháztartási szakon
OKJ-s képzést végzi.
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Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: alapfokú számítógép kezelő-, középfokú tb. ügyintéző,
számviteli ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: számviteli ügyintéző
Takarítónő 2 fő: heti 40-40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: a munkakör szakmai végzettséget nem igényel
Karbantartó-udvaros: heti 30 órás
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Szakmai végzettség: asztalos, szárazépítő
Infekciókontroll felelős: megbízási szerződés az infekciókontroll tevékenység
ellátására havi bruttó 40.000 Ft. összegben.

A 2011.01.01-2011.08.31-i időszakban az igazgatási szakfeladaton a következő költségek
merültek fel:
Személyi juttatások:

9.255 eFt.

Munkaadót terhelő járulékok:

2.283 eFt.

Dologi kiadások:

1.900 eFt.

A következő diagramm az intézményi ( igazgatási kiadások nélküli ) és az igazgatási
költségeket ábrázolja:
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Az intézményi- és az igazgatási költségek összehasonlítása
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Az igazgatási ( közvetett ) szakfeladaton megjelenő kiadásokat rendelési idő arányában
osztjuk fel, az intézetben megjelenő összes szakfeladatra.
A közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású státuszokat, óraszámokat a 2.2.
pontban lévő táblázatban már bemutattuk.

4.

Megvalósult fejlesztések
•

2011. május hónapban felújításra került a Hősök úti épület riasztórendszere 149 eFt.
értékben.

•

2011. augusztus 4-én lett aktiválva a már említett épület felújítás 1.372 eFt. összegben.

Szeptember hónapra a következő fejlesztéseket tervezzük:
•

A Fő u. 3. szám alatt lévő 6. sz. háziorvosi praxis rendelőjében tervezünk
átalakításokat, melyet a 467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozat alapján hajtunk végre.

•

A Fürst S. u. 3. szám alatt lévő védőnői szolgálatnál a téglakerítés felújítását
tervezzük, melyre a Gyomaszolg Ipari Park Kft. adott kedvező ajánlatot.
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5.

Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a beszámoló készítés időszakában nem tartott
ellenőrzést.
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi
Intézete részéről, 2010. december 1-én Tóth Károly kistérségi vezető által tartott járóbeteg
szakellátás, ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése kapcsán a szakrendelő környezeti-,
személyi-, tárgyi-, higiénés feltételeit megfelelőnek találta. Megállapította, hogy minden
szakdolgozó

rendelkezik

munkaszerződéssel,

munkaköri

leírással,

érvényes

munka

alkalmassági vizsgálattal. A dokumentáció vezetését pontosnak, szakszerűnek találta,
hiányosságot nem tapasztalt.
Gyomaendrőd Város Védőnői Szolgálatának, Fürst S. u. 3. szám alatti telephelyén a Békés
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Orosházai-, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete részéről Hegyi Gáborné kistérségi vezető védőnő az
iskola-egészségügy minimumfeltételeit, valamint a III. számú területi védőnői adminisztrációt
kontrollálta 2010. december 08-án. A helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyvezett
hiányosságok, illetve kifogásolások megszüntetésére az alábbi intézkedést tettük:
•

a látásélességet vizsgáló tábla az előírásnak megfelelő helyre került,

•

a megüresedett iskolavédőnői állás betöltése, egy fiatal kolléganő felvételével
megtörtént, az egészségügyi nyilvántartási kártyájának kézhezvételével lehetőség
nyílt a működési engedély módosítási kérelem intézésére.

A Kistérségi Népegészségügyi Intézettől a vezető védőnő 2011. évben három alkalommal
tartott a védőnőknél ellenőrzést.
2011. január 19-én, Futaki Adrienn iskolavédőnői munkáját mérte fel és Kele Györgyné
területi védőnő adminisztrációs munkáját ellenőrizte.
2011. január 26-án a II. számú körzetből Kele Györgyné nyugdíjba vonult, helyettesítésével
Futaki Adriennt bíztuk meg. Az endrődi területen Samu Istvánné szülési szabadsága idejére a
körzet feladatait Pappné Szarka Emília és Kádár Magdolna közösen látta el.
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2011. augusztus 8-án az ellenőrzés tárgya, a védőnői körzet védőoltási tevékenységének, az
oltókörnek és az oltóhelynek az ellenőrzése volt. A fent említett látogatások alkalmával
intézkedést igénylő problémát nem tárt fel az eljáró hatóság.
A Hősök útja 57. szám alatti szakrendelő általános higiénés és a nem dohányzók védelméről
szóló törvényben foglaltak ellenőrzése volt 2011. február 7-én, a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Orosházai-, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete részéről Gigaczné Takács Katalin személyében.
A közegészségügyi-járványügyi felügyelő a vizsgálata során mindent rendben talált,
javaslatot tett a sterilizálási folyamat részletes leírására és annak a sterilizálási naplóban
történő elhelyezésére, melyet haladéktalanul végrehajtottunk.
A Városi Egészségügyi Intézmény által működtetett felnőtt háziorvosi szolgálatnál, a
Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatti telephelyen 2011. július 6-án ápolásszakmai ellenőrzést
tartott az illetékes hatóság részéről Papp Emma kistérségi vezető ápoló. Az általa feltárt
hiányosságok a következők voltak:
•

a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiség nem áll rendelkezésre

•

nincs a rendelő helyiségben kialakítva a beteg öltöző

•

a kliens dokumentáció biztonságos őrzése részben megoldott

A hiányosságok megszüntetésére 2011. szeptember 30-ig a következő intézkedéseket tesszük:
A rendelőben lévő két kartotékszekrényt és a hűtőt elhelyezzük egy másik – háziorvosok által
nem használt – helyiségbe, így lehetőség nyílik a rendelőben öltőző sarok kialakítására.
Abban a helyiségben, ahol a kartotékszekrényeket tároljuk, meg tudjuk oldani a
négyszemközti beszélgetést az orvos és a páciens között.
A dokumentumok tárolását a továbbiakban is megoldjuk, de most már úgy, hogy
gondoskodunk a kartotékszekrény zárhatóságáról is.
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A Szakmai Vezető Testület ez évben, augusztus 8-án tartotta első ülését, melynek két
napirendi pontja volt:
1. A Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatt lévő háziorvosi szolgálatnál elvégzett ÁNTSZ
ellenőrzés.
2. A Városi Egészségügyi Intézmény telephely módosítási kérelme.
A testület tagjai egyöntetűen támogatták az elképzeléseket, melyről hivatalos jegyzőkönyv
született.
A Városi Egészségügyi Intézményben gazdasági, - az önkormányzat által előírt – belső
ellenőrzés 2010. március 30-tól, 2010. április 21-ig terjedő időszakban volt.

A TÁMOP 6.2.4/A-08/1/ projekt keretében, a tavalyi évben végzett betegelégedettségi
felmérés kapcsán a gyógytorna szolgáltatás esetében 30 darab kérdőívet osztottunk szét, a
2010. június 07-től június 11-ig terjedő időszakban megjelenő páciensek körében.
A kérdőívekből 26 darabot ( 87 % ) dobtak be határidőig, az erre a célra rendszeresített
ládába.
A kérdőívek értékelése után a következő megállapítást tettük:
1.

A válaszadók 81 %-a nő, 19 %-a férfi

2.

1941-ben született a legidősebb-, 1999-ben a legfiatalabb válaszadó

3.

A felmérésben részt vett páciensek 85 %-a Gyomaendrődön lakik, a többiek más
településen

4.

A betegek 65 %-a csoportos-, 35 %-a pedig egyéni gyógytorna szolgáltatást vett
igénybe

5.

A 26 főből 17 fő már többször járt a gyógytorna szakrendelésen

6.

A válaszadók 85 %-a úgy találta, hogy érthető magyarázatot kapott állapotáról és a
gyógykezelésről. 4 fő ( 15 % ) úgy érzi, nem tájékoztatták megfelelően

7.

A 26 páciens egyöntetűen válaszolta azt, hogy a gyógytornász lelkiismeretes és
segítőkész volt. ( 100 % ! )
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8.

A válaszadók 96 %-a kitűnővel értékelte a gyógytornász betegekkel szembeni
bánásmódját. 1 fő pedig közepes szintűnek találta. ( 4 % )

9.

96 % ( 25 fő ) találta rugalmasnak a betegelőjegyzést

10.

A felmérésben részt vett páciensek 100 %-a elégedett volt a tornaterem
felszereltségével, tisztaságával

11.

A 26 fő közül mindenki ajánlaná ismerősének a gyógytorna szakrendelést

A projekt keretében végzett betegelégedettségi felmérés kapcsán a védőnői szolgálatnál
30 darab kérdőívet osztottunk szét a a 2010. június 07-től június 11-ig terjedő időszakban
megjelenő páciensek körében.
A kérdőívekből 20 darabot ( 67 % ) adtak le határidőig, az erre a célra rendszeresített gyűjtő
ládába.
A kérdőívek értékelése után a következő megállapítást tettük:
1. A válaszadók 10 %-a 10 és 20 év közötti, 55 %-a 21 és 30 év közötti, 5 %-a pedig 51
év feletti.
2. Az iskolai végzettséget felmérve megállapítható, hogy a páciensek 15%-a általános
iskolát-, 85 %-a pedig szakmunkásképzőt vagy szakközépiskolát végzett. Főiskolai
illetve egyetemi végzettségű nincs.
3. A felmérésben részt vett páciensek 50 %-a elégedett-, 50 %-a pedig nagyon elégedett
a védőnő által nyújtott, a várandósággal kapcsolatos információval.
4. A gondozottak 40 %-a elégedett-, 60 % nagyon elégedett a gyermekek gondozásával-,
ápolásával kapcsolatos információkkal.
5. A 20 főből 9 fő elégedett ( 45 % ), 11 fő pedig nagyon elégedett ( 55 % ) a védőnő
által nyújtott, a szoptatás elősegítésével-, a szülés utáni étrend kialakításával
kapcsolatos információkkal
6. A válaszadók 15 %-a ( 3 fő ) elégedett -, 85 %-a ( 17 fő ) pedig nagyon elégedett volt
a védőnő tájékoztatásával, az otthonában történő látogatás alkalmával.
7. 50-50 %-ban alakult az elégedett-, és nagyon elégedett páciensek aránya a
tanácsadások alkalmával.
8. A válaszadók 90 %-a elégedett volt a tanácsadó helyiség felszereltségével,
tisztaságával. 10 % ( 2 fő ) csak részben volt elégedett ebben a kérdésben.
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9. Észrevételt a páciensek 20 %-a tett. Amelyek a következők:

6.

•

„szoptató sarok kellene„

•

„játszó sarok kellene”

•

„lehetne valahol játszótér”

Benyújtott pályázatok

A beszámoló készítéséig egy pályázatot nyújtottunk be az ING a gyermekegészségügyért
Alapítványhoz, melyben gyermek-egészségügyi eszközök beszerzését támogatnák.
Az 50 %-os intenzitású pályázat keretében digitális magasságmérőt, szűrőaudiométert,
digitális csecsemőmérleget és csecsemő hosszmérőt szeretnénk vásárolni a védőnői szolgálat
részére.
Az intézet profiljába illő pályázat kiírása – a fent említett eseten kívül – nem jelent meg.
Egészségügyi témájú projektek jelentek meg, főként rehabilitációs orvosi tevékenységekre
vonatkozóan ( pl.: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése / DAOP-4.1.2/B-11, DDOP3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11 )
melyre intézetünknek nincs működési engedélye.

7.

Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat helyi szervezete mellett kapcsolatban
állunk a Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesülettel, valamint Az „Élet Másokért

kh.

Egyesülettel”.
Az eddigi békéscsabai kórházi háttér mellett együttműködést kezdeményeztünk az Orosháza
Városi Önkormányzat Kórházával.
Dankó Béla országgyűlési képviselőtől 2011. július 1-én, Semmelweis napon köszöntő levelet
kaptunk ( a dokumentumokat mellékeljük).
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8.

Tervek
„Ahhoz, hogy tisztán lássunk, néha
elég megváltoztatnunk
nézőpontunkat.”
/Antoine De Saint Exupery/

Elsősorban a fennmaradás.
Ehhez szükséges Dévaványa, mint ellátási terület megőrzése, ami az intézet és a fenntartó
részéről is áldozatokat követel.
A risk management alaptézise, hogy a kockázatokat felmérjük, súlyozzuk és ezeket logikai
sorrendbe helyezzük. Az intézet megőrzéséhez a szakmaiság és az emberi erőforrások mellett
a külső tényezők ( jogi-, szabályozási, infrastrukturális ), a számszerűsíthető pénzügyi
összetevők és a tevékenységhez, működéshez szükséges állandó kockázatkezelés talán segít
„kimászni a bajból”.
A Liget Fürdővel folyamatában alakuló szorosabb munkakapcsolat – az ellátási terület
megőrzése esetén – a jövőorientációt segíti.

Az egészségturizmus a természeti

gyógytényezőkre és az orvosi szolgáltatásokra épül. Gyógyvízkincsünk kiaknázása a
szolgáltatások

minőségének

fejlesztésével

és

az

egészségügyi

szakmai

elvárások

összehangolásával lehetséges.
A

hagyományos

balneoterápiára

épülő

kezelések

mellett

az

egészségmegőrző,

betegségmegelőző szolgáltatások a jövőben kiemelt szerepet kapnak. A gyógyítás mellett
tehát a megelőzés és a rehabilitáció is egyre fontosabb. A mostanában használt medical
wellness a hagyományos wellneshez képest orvosi kontrollt biztosít. A vendégek
állapotfelmérés után veszik igénybe az egészségi állapotuknak leginkább megfelelő
szolgáltatásokat. Mindez programozottan történik, az egészségtudatosság hatja át és az
életminőség, valamint a szubjektív egészségérzet tartós javulását segíti elő.
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Az Antonovsky – féle salutogenezis az élethez való hozzáállást az egészségügyben is
fontosnak tartja, nemcsak a páciensek ellátásában, hanem az egészségügyi személyzet
védelmében – a kiégés ( érzelmi kimerülés, elszemélytelenedés, teljesítménycsökkenés )
megelőzése, a tudatos jövőtervezés, az érthetőség, bizalmi elfogadás, kezelhetőség
szempontjából.
Az egészségügyi dolgozók burnout felmérése vélhetően a minőségbiztosítás része lesz.
Magyarországon is előtérbe került coaching, amely rugalmasabbá teszi a személyt és fontos a
belső egyensúly kialakításában.

“A lelki egészség nem valami olyasmi,
amit készen kap, vagy amire rátalál az ember.
Sokkal inkább valami olyasmi,
amit meg kell teremtenünk magunkban.”
( Thomas Stephen Szasz)

9.

Véleményeztetés
9.1.

A Szakmai Vezető Testület véleményezése

9.2.

Munkatársaink

(

közalkalmazottak

)

megjegyzései

a

mellékletben

megtalálhatóak

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 21.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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MELLÉKLETEK
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Beszámoló véleményezése

A gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény 2011. évi beszámolója elemzi a jövőben várható
átalakulásokat, átalakítási terveket a kormányzat részéről.
Ennek folyamatos figyelemmel kísérését továbbra is kérném az intézményvezetés részéről, hiszen meg
kell őrizzük a sok éves munkával létrehozott és a betegek véleménye szerint is igen jól funkcionáló
Városi Egészségügyi Intézményt; sőt ,ha majd lehet, még bővíteni is az ellátási "palettát".
- Ami a beszámoló pénzügyi részét illeti, annak véleményezése nem a "Szakmai Vezető Testület"
feladata.
- Egyetértek és támogatom azt, hogy "...a betegek ellátásának érdekében nem korlátozzuk a
szakrendelések teljesítményét...."
( A TVK keret változatlanságának ellenére).
-Örülök, hogy sikerült - néhány szakterület kivételével - Ecsegfalvát az ellátási területünkhöz csatolni.
A beszámolóból ugyan nem derült ki, de attól tartok, hogy ez nem járt TVK emeléssel, ennek ellenére a
jövőt illetően ez igen pozitív.
- Szeretném kérni, hogy intézményvezetésünk tegyen meg mindent azért, hogy Dévaványa nőgyógyászati
ellátását próbáljuk megtartani.
- A napokban átadott gyógytorna helyiség kialakításához gratulálok!
- A beszámolóból kiderül, hogy talán lesz lehetőség a megemelkedett ellátási igény miatt a TVK
emelésre.
Bízzunk benne!
Összegezve:
Mint a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény Szakmai Vezető Testületének elnöke a fenti
beszámolót szakmailag elfogadom és támogatom.
Gyomaendrőd, 2011.10.03.
Tisztelettel:
Dr. Halmai Zoltán
Vezető Testület – elnök s.k.

Tárgy: Vélemény a Városi Egészségügyi Intézmény (Gyomaendrőd) 2011. évi
egészségügyi beszámolójához

Készítette: Dr. Bakócz József, mint a szakmai vezető testület közalkalmazotti tagja
( igazgató helyettes )
1. A helyzetértékelés reális: a kormány egészségügyi politikája a központosítás irányába mutat.
2. A 2011.évi költségvetés fő összegei időarányosan a kiadási oldalon kissé elmaradnak, a bevételi
oldalon meghaladják az előirányzottat.
3. Kár, hogy marad a TVK, mert csak túlteljesítésével biztosítható a „zökkenőmentes” betegellátás.
4. Pozitív, hogy vannak intézményi saját bevételek és TÁMOP pályázati forrás.
5. A gondozói szakrendelések átalakításából származó bevétel kiesést részben pótolhatja a 2011.
júliusban kapott „plusz TVK”.
6. A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás megfelelően funkcionál.
7. Dr. Macsári Judit helyettesből állandó orvossá válásával a háziorvosi praxis a finanszírozási
szerződés módosításával kiegészítő díjra jogosult.
8. A szakrendeléseket összesítve 7 %-os esetszám növekedés van.
9. A szakrendelések teljesítményadatai az egy órára jutó betegszám és pontérték tekintetében az
országos átlagot többnyire kissé meghaladják, jelentősebb elmaradás nem észlelhető.
10. Az intézmény munkájának ellenőrzése során adott időszakban a Kistérségi Népegészségügyi
Intézet (ÁNTSZ) jelentős hiányosságot nem tapasztalt.
11. Tervek a jövőre: az intézmény fennmaradása nem rajtunk múlik, hanem a politikán.

Gyomaendrőd, 2011.09.29.

Tisztelettel :

Dr. Bakócz József
radiológus főorvos s.k.
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főigazgatő
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5553I{on[oros,Í{ősöfrtere
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Íe[,:+36-66-589-300,
Fa4 +36-66-589-302
Városi EgészségiigyiIntézmény
Dr. Torma Eva
Gyomaendrőd
Hősök útja 57.
5500

Tisztelt Dr. Torma Éva!
20I|. július l-jén ürrnepeljük a Semrrielweis Napot. Ezen a napon' amely a mawat
egészségügylegnagyobb ünnepe köszöntöm

dolgozó minden
ont ésaz tntézményben

egészségügyidolgozőt, egészségügyet
segítő munkatársakat.Köszönöm

kitartó és

fáradhatatlanmunkájukat, mellyel a közösséget, a településtszolgáIják.
A jó egészségiállapot eléréséhez
azonban nem csak az onök felelős munkájára van
az
szükséges.Biztosítani kell az egészség
előfeltételeit,hatékonyegészségfej|esztést,
egészség
védelmét,a betegségekmegelőzését.
Ery hatékonyanműködő egészségüryi
ellátórendszene van szükség,amely jó minőség1sszolgá|tatástésmegfelelő technikai
hátteretbiztosít az egészsé.gugyi
dolgozónak ésa betegnek egyatánt.
Éppezértvan szükség az egészségügyiellátórendszer átalal<ttására.
Az Újraélesztett
Egészségüg,,

Gyóg,,uló

Maglarorszóg

egészségpolitikai programkoncepció

eryértelműen egy új kezdetet jelent az egészség1lgy
számára, mely a betegek jobb
ellátásához, a dolgozók jobb munkakörülményeihez és társadalmi megbecsüléséhez
vezethet. Mert az onök munkája ígazánkivételes feladat, mely nemcsak a társadalom
a
egészségének
megőrzésétsegíti, hanem a családok és közösségek megerősítését,
társadalmicólok elérését.
Ezűtonköszönöm

mégegyszeraz onök elkötelezett munkáját!

Kondoros, 2011. junius 27.
Tisztelettelésüdvözlettel:
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Dankó Béla
or szággyulésiképviselő

Városi Egészségügyi
Intézmény
55gÜ Gyomaendrőd,Hőstik útja57.
Tel./Fax:(66) 581-190,(66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
hu
e-mail : szakrendelo(*svornaendrod.

Dankó Béla
országgyűlésiKépviselő
5553Kondoros.Hősök tere 4.5.
,, A m'edicina valój ában
társadalomtudomány,
ésa politika nem mds,
or.voslás.''
mint nag;léptékíí
i Virchow i

IgenTiszteltországgyiilésiKépviselőIJr!

- munkatiírsaim
Meghatófigyelmességét
nevébenis - tisztelettelmegköszö'nöm.
Igyeksziinkjó minőségűegészségügyi
szolgáltatástbiztosítani.A szakmaiságmellettaz emberi hozzáá|!ást
indul ki
kiemeltenfontosnaktafijuk a pácienseke1látásábarr.
ma méghaziinrkban
a betegségből
Az egészségiigy
ahelyett,hogy az egészségre
koncentrálna'( Szél1KálmanTerv ) Hitva1lásunk,bogy nemcsaka betegséget'
hanema betegenrbefigyógyítsuk.
Az trr köszöntéseis nregerősítést
ad abban'lrogyaz odafigyelés,
a feltételnéikii1ielfogadás,az empátiaaz
egészségiigyi
ellátórendszerben
újraszerepetkap.

,, Á világ is beszél,csak meg kell h'al'lanztnkszuvát.
Sőt : ezzel kezdődik minden: hallgatáss al, tneghallgatáss al'
Tehiit újra csak: nyitottsággal, vag;is szeretettel.''
/ PilinszlE Júnos /

Gyomaendrőd,
2011.július4.

Tisztelettel ésköszÖnettel :
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Dr. TormaÉva
igazgató főorvos
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár racionális működésének terve
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletével Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését.
A 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §.(7) bekezdésében döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű létszámleépítésről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2011.(IV.28.) számú határozta, a beterjesztett
létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal, hogy az októberi testületi ülésre az
intézmény vezetője készítse el és terjessze a Tisztelt Képviselő-testület elé a könyvtár racionális működésének
tervét.
Dinyáné Bánfi Ibolya kockázatelemzéssel alátámasztva elkészítette a Határ Győző Városi Könyvtár racionális
működésének tervét, több választási alternatíva lehetőségét megjelölve.
Az Intézményvezető Asszony által elkészített működési terv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Bizottság Elnöki Munkacsoportot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az abban
szereplő alternatívákat figyelembe véve tegyen javaslatot a Határ Győző Városi Könyvtár további működtetésére.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
A járási székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy Gyomaendrőd város középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár
kerüljön kialakításra. Ugyanakkor a következő év költségvetésének tervezésekor egy
könyvtári intézmény fenntartásának és működtetésének költségeit kell megtervezni.

Döntési javaslat
"A Határ Győző Városi Könyvtár racionális működésének terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dinyáné Bánfi Ibolya Intézményvezető
asszony által elkészített Határ Győző Városi Könyvtár racionális működés tervezetét és az alábbiak szerint döntött:
A járási székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Gyomaendrőd város
23

középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár kerüljön kialakításra. Ugyanakkor a következő év
költségvetésének tervezésekor egy könyvtári intézmény fenntartásának és működtetésének költségeit kell
megtervezni.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1. sz.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011. február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11. §. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban
2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű
létszámleépítésről.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 232/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozta a
beterjesztett létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal,
hogy az októberi testületi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre a könyvtár racionális
működésének terve.
Fenti határozatnak kívánok eleget tenni a beterjesztéssel.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 27.

Tisztelettel:

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

Előterjesztés
Az 1997. CXL. törvény III. rész A nyilvános könyvtári ellátásról

-

54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
a) mindenki által használható és megközelíthető,
b) könyvtári szakembert alkalmaz,
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas
helyiséggel,
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban
tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat,
g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat.

-

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
64. § (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi
önkormányzatok kötelező feladata
67. § (1) Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános
könyvtári ellátást biztosítani
68. § c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott
szakmai követelményeket és normatívákat
70. § (1) A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges
feltételekkel

-

-

Könyvtári feladatellátásra nevesített, külön állami normatíva nincs.
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011.február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11.§. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
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április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű
létszámleépítésről.
A könyvtár 2011-évre tervezett költségvetése számolt a korábbi években alkalmazható
létszám leépítési költségek pályázati úton történő visszaigénylésével. Az idei évre kiírt
pályázat: (5/2011. (III. 3.) BM rendelete - a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről) - lényegesen csökkentette a előretervezett
visszaigényelhető összeg nagyságát. Ez a tény negatívan befolyásolja az intézmény
költségvetését.
A létszámleépítésnél figyelembe kellett venni, hogy
-

-

-

egy fő védett korban van, vagyis az öregségi nyugdíjazásáig kevesebb, mint
5 év van hátra. A Kjt alapján csak különösen indokolt esetben lehet számára
felmondani azzal, hogy magasabb összegű végkielégítést kell számára
kifizetni.
2 fő könyvtáros a könyvtár 2011. június 30-án záruló TÁMOP pályázatában
szakmai megvalósítóként dolgozott, ezen időszakig munkaviszonyuk nem
szüntethető meg.
1 fő könyvtáros egyedülálló, 18 éven aluli gyermekét neveli. Amíg
gyermeke nem tölti be a 18. életévét, 2011. szeptember 24-ig, nem mondható
fel a munkaviszonya.

Az áprilisi Képviselő-testületi ülés után még többször napirendre került a
könyvtár ügye, a bizottságok rendre elnapolták a döntést. Volt, hogy Képviselőtestületi ülésen került le napirendről, a magas többletköltségek forrásának hiánya
miatt. Nem döntött a Képviselő-testület arról sem, hogy valamelyik könyvtárat a
továbbiakban nem kívánja fenntartani és működtetni, illetve nem került elfogadásra a
jelentős nyitva tartás csökkentés sem. A beterjesztett javaslatokban felmerült a
dolgozók munkaidejének 6 órára történő csökkentése, de ennek nem volt meg a
végrehajthatósághoz szükséges egységes dolgozói elfogadása, illetve a munkajogász
sem támogatta ezt a lehetőséget. Ugyan így elnapolta a Képviselő-testület a döntést a
könyvtár többlet költségvetési igényéről, ami azért merül fel, mert a dolgozók
továbbra is alkalmazásban és munkaviszonyban állnak, végzik munkájukat.
2011. június hónapban kihelyezett ülést tartott az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Határ Győző Városi
Könyvtárban. Ezen az ülésen a bizottság elé terjesztett anyagokkal arról kívántam
meggyőzni a bizottságot, hogy indokolatlanul nagy létszámveszteséget szenved a
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könyvtár, hogy a végzett munkánk mennyire hatékony és a költségvetésünk mennyire
visszafogott. A nyár folyamán az intézmény munkáját, gazdálkodását vizsgáló belső
ellenőrzés sem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek nem ezt támasztanák alá.
Az TIOP és TÁMOP pályázatunk követési ideje még 5 év, amely időszak alatt el kell
végezni a vállalt feladatokat, a vállalt indikátorokat, mutatókat számon kérik rajtunk.
A pályázatokon való részvételt a tisztelt Képviselő-testület hagyta jóvá.
Napjainkban egyre inkább fontos egy-egy költségvetés hatásának vizsgálata a
társadalmi hasznosulás szempontjából is. A könyvtár esetében a költségvetési forrás
hatékonyságát akkor növeljük, ha mennél több olvasót és látogatót érünk el. A fajlagos
költségek akkor csökkenek, ha nem szűkítjük a nyitva tartást sem az órák számában,
sem a nyitva tartási napokban.
A könyvtár finanszírozása
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terv

27147

terv

24385

terv

18877

terv
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6,5

2011 25153

0 25153 22346

0 22346 182925

0 18292 2100

0 2100

6,58

2010 25623

0 25623 20060

0 20060 158054

0 15805 3733

0 3733

6,757

2009 25772

0 25772 22978

0 22978 187433

0 18743 2818

0 2818

5,5

20081 22537 6925 29462 21295 6765 28060 143262 4563 18889 2952 1211 4163 3,5/2,56
2007 18649 6331 24980 18132 6765 24897 12424 4218 16642 2990 2182 5172 3,5/2,5
2006 17497 6331 23828 16675 6765 23440

9139 4218 13357 2026 1685 3711 3,5/2,5

2005 16029 6331 22360 15226 6799 22025

8104 4218 12322 1951 2915 4866 3,5/2,5

2004 13956 6309 20265 13194 6100 19294

9691 4310 14001 1682 1627 3309 3,5/2,5

2003 13153 6746 19899 11958 6210 18168

9288 4272 13560 1983 1616 3599 3,5/2,5

2002 13486 5014 18500 10507 4682 15189

6233 3211

9444 1165 1714 2879 3,5/2,5

2001

4574 2198

6772 1031 1645 2676 3,5/2,5

8256 4337 12593

7766 3827 11593

1 1.250

eFt számítógépekre, jogtiszta szoftverre, kéményjavításra.
Hajdú Lászlónak is volt még bére., + 6 e Ft ebédpénz/fő.
3 1.008 eFt ebédpénz, + 2 fő jubileumi jutalom.
2

3

4

TÁMOP bérfedezet 2 fő x 110000 Ft x 12 hó+járulék+ 1.008 e Ft ebédpénz.
TÁMOP bérfedezet 2 fő x 110000 Ft x 4 hó +járulék, + 1 fő jubileumi jutalom.
6 2 fő könyvtáros 6 órában, 1 fő 4 órában.
7 2 fő könyvtáros 8 órában, 1 fő informatikus.
8 informatikus 6 órában, takarító 6 órában.
5

A 2008-as összevonás után drasztikusan lecsökkent a fenntartói támogatás, ezt
követően folyamatosan emelkedik. A költségvetés belső szerkezete jelentősen
átalakult. A dokumentum beszerzésnél az előfizetésére tértem át, amely
eredményeként a két könyvtár előfizetése éves szinten megegyezik a 2007-es gyomai
könyvtári szinttel. A dokumentumvásárlásnál megszüntettem az indokolatlan
előfizetéseket olyan havi értesítőkre, amelyek beszerzése nem releváns. Az olcsó
beszerzési források használatával elértük azt, hogy jelentősen sikerült felfrissíteni a
gyomai könyvtár állományát is. Az utóbbi 3 évben itt volt jelentős az
állományfejlesztés.
Az állományok nagysága (db)
ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
41.801
db
22.585
19.216
33.515
értéke eFt
19.886
13.629
Beszerzett dokumentumok d száma, értéke e Ft
ÉV
2008
2009
2010
Összesen:
1A

GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
1701
1014
1136
3.8511

530
561
355
1.446

2231
1575
1491
5.297

ÁLL. GYARAP.
FORD. ÖSSZEG
2.952
2.818
3.737
9.507

megelőző 10 évben a beszerzett dokumentumok száma 5069 db volt.

A szigorú takarékosság azt eredményezte, hogy a könyvtár villamos energia
költsége még mindig 150 ezer Forinttal marad alatta (két könyvtárra!) a 2007-es
gyomai költségnek. Ugyan így a gázköltségnél, ahol a jelentős mértékű emelések
ellenére most tart ott költség, mint ahol tartottak a könyvtárak 2007-ben. Ekkor és a
megelőző időszakban, a gyomai könyvtárban évente 400-500 eFt állt rendelkezésre
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ingatlan karbantartásra. Ennek ellenére, 2008-an kellett a könyvtár költségvetésből
kigazdálkodni a szennyvíz bekötést, kapujavítást, elektromos javításokat, külső-festés
mázolást, vakolatjavítást és meszelést a szociális részen, WC, mosdó javítást, külső
térburkolat javítást, ereszcsatorna javítást. A belső tartalékokat feléltük, lassan feléljük
a dokumentum beszerzési keretet. A első tartalékok és a szigorú takarékosság tette
lehetővé, hogy a TIOP pályázat számítógépeihez asztalt székeket vásároljunk, hogy a
szükséges elektronikai bővítést elvégezzük. Az ilyen kis létszámú intézményeknél
bármilyen váratlan kiadás nagyon jelentős költségvetési hatással jelentkezik. Látható
ez a jubileumi jutalmak kifizetésének hatásából is: amikor 2 fő kap jubileumi jutalmat,
az dolgozói létszám 1/3-a! A 2011-es zöld soron szerepel az általam reálisnak - de nem
ideálisnak- tartott költségvetési terv, ugyan ezt jelenti a 2012-es sor is.
A könyvtár költségvetésének elemzése
I.

A működés költségei

Városunkban egy költségvetési keretből gazdálkodva két könyvtár működik. A
két könyvtár működési költségei önmagában nem jelentenek jelentős tételt, így ezek
megtakarítása valamelyik könyvtár bezárása esetén sem hoz jelentős költségvetési
javulást.
Költség
Gyoma Endrőd Összesen
megnevezése
877
Gáz
653
224
228
Villany
171
57
40
Víz-csatorna
40
4
Kéményseprés
2
2
42
Szemétszállítás
42
135
Telefon
70
65
42
Mobil telefon
42
90
Internet
90
72
Jogdíj
36
36
17
Tagdíj szakm.szerv.
17
50
Kazán éves ell.
25
25
Összesen
1098
499
1597

GyK.
megszűnése
-653
-171

EK
megszűnése
-224
-57

-2

-2

-70

-65

-36

-90
-36

-25
-957

-25
-499

A gyomai könyvtár épületével régóta gond van, amely csak szaporodik, az
épület állaga folyamatosan és rohamosan romlik. 2010 év tavaszán a Városfenntartó
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Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság szemlét tartott a gyomai könyvtárban,
a könyvtár műszaki állapotát tekintették meg. Az Ügyrendi Bizottság tagjai a
kihelyezett bizottsági ülés keretén belül, míg Arnóczi István képviselő úr egyik
rendezvényünk után ismerte meg a gyomai könyvtár állapotát.
Az endrődi könyvtár tisztasági meszelésére lenne szükség, illetve mázolásra
állagmegóvás miatt. Néhány helyen több m2-nyi vakolat leverése, újra vakolása,
penészedést gátló meszelése vált szükségessé. A komolyabb költségek elkerülése miatt
minél hamarabb kellene megcsinálni.
A könyvtárak jelenlegi elhelyezkedését tekintve az endrődi könyvtár jó és
központi helyen helyezkedik el. Az épület adottságai jók, alacsony rezsiköltséggel
üzemeltethető, hasznos alapterülete 240 m2. Az egyre erősödő nyári melegek gondot
okoznak, tartósan 30 C0-os hőmérséklet van a könyvtárban. A gyomai könyvtár a
városközponthoz közel, ám egy kevésbé forgalmas helyen helyezkedik el. A turisták
által bejárt útvonaltól távol helyezkedik el, kicsit nehezen is találják meg. A nagyon
szép épületben – mármint az utcai front épülete- 300 m2 hasznos területtel tudunk
gazdálkodni. Az épület sötét, a nyílászárók rosszak. Az idén nyáron, már 35 C0-os
meleget is mértünk az olvasóteremben! Nem hatékony a fűtés, télen, a
gyermekrészlegben 18 foknál nem tudunk magasabb hőmérsékletet elérni. A bejárati
ajtó az olvasótérbe nyílik, ami szintén a fűtés hatékonyságát rontja. Korszerűtlen a
világítás, az elektromos hálózat felújításra szorul. A könyvtár forgalmát jelentősen
növelni lehetne, ha az iskolákhoz, a helyi lakosság közlekedési szokásaihoz, a turisták
által bejárt útvonalakhoz közelebb kerülne elhelyezésre, megfelelő raktárkapacitás
mellett kisebb alapterületen is elférne a könyvtár.
Felmerült korában az a lehetőség, hogy a könyvtár költözzön a Kossuth u. 9. sz.
alá, a Katona József Művelődési Központba, s a két intézmény kerüljön összevonásra.
A Művelődési Ház Kossuth utcai épülete nagyon kicsi, vizes és sötét. Az épület
egyharmada területű, mint a gyomai könyvtár és kevesebb, mint fele az endrődinek.
Az épület összeépítését az udvari épülettel nem engedélyezte a tűzoltóság, ezért az
épület bővítése csak utcafronton lehetséges. Saját forrás és pályázati lehetőség
hiányában ez a terv végül is elvetésre került. Hozzáteszem, ha akkor ezt meg lehet
valósítani, azért lett volna észszerű, mert a könyvtárosok a művelődési ház nappali
rendezvényeinek (árusítás, klubok) felügyeletét, ajtó-kapu nyitás-zárás, pénzbeszedés
stb. meg tudták volna oldani, külön személyzet nélkül. A könyvtár sokkal közelebb
került volna az általános iskolához és a két középiskolához, valamint olyan helyre
került volna, amely terület a helyi lakosság és a turisták által is látogatottabb,
forgalmasabb. Felmerült lehetőségként, hogy a könyvtár költözzön a volt ipari iskola

6

épületébe a két település rész közé. Ezzel egyformán hátrányos helyzetbe kerülnek az
endrődi és a gyomai lakosok, az iskolák könyvtárhasználata ellehetetlenül, kívül esik a
turizmusba bevonható területen. Az épület egyébként korszerűtlen, rendkívül magas
rezsi költséggel működik, jelentős felújításra szorul. Átalakítása a könyvtári funkció
ellátására még további költségeket igényelne. Önmagában a könyvtárnak túl nagy az
épület.
Mint látható, a könyvtár üzemelési költségei a gyomai könyvtár megszűnése esetén
957 e Ft-tal, az endrődi könyvtár megszűnése esetén 499 e Ft-tal csökkennének. Ez a
kiadás csökkenés a könyvtár költségvetésénél jelentkezne. Ugyanakkor, a további
hasznosítás függvénye, hogy esetleg hol jelentkezne újra. A Fenntartó részéről
eldöntendő kérdés:
-

1vagy 2 könyvtár
ha 1, akkor az melyik
ha marad a gyomai könyvtár, mi legyen az épület felújításával.

Ez a döntés lehet racionális alapja a létszámleépítésnek.
Kockázat elemzés
Bármelyik könyvtár megszüntetése aránytalan lakossági sérelmeket okozna,
nagyon komoly elégedetlenséget váltana ki. Az egyenlő hozzáférés, az
esélyegyenlőség biztosítása jelentősen sérülne. A település földrajzi elhelyezkedése, és
a könyvtárak használati adatai teszik indokolttá a két könyvtár fenntartását.
A külterületi lakosság csak az endrődi könyvtárat tudja használni. Az endrődi
könyvtár ellátja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola iskolai könyvtári
feladatait is. Az iskolának sem megfelelő helye, sem megfelelő állománya nincs a
kötelező feladat ellátásához.
A gyomai településrészen nagyobb a lakosság száma, nem fogadják el, hogy
átjárjanak az endrődi könyvtárba. A településrészen lévő Kis Bálint Általános Iskola a
Kner Gimnázium és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási
Egysége tanulói számára csak az elfogadható, ha a városi könyvtár elérhető
közelségben van.
A könyvtári állományok közel azonos méretűek, évtizedekig párhuzamos
fejlesztés történt, emiatt nagy a duplumok száma. Valamelyik könyvtár bezárása
esetén gondoskodni kell a dokumentumok elhelyezéséről. A másik könyvtár
állományának elhelyezésére egyik könyvtár épülete sem alkalmas. A külső raktározást
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felesleges pénzkidobás, az arra ráfordított összeg társadalmi hasznosulása
egyértelműen nem térül meg, szakmailag az egy tévedés. Ugyanakkor a jelenlegi
dokumentumszám is az alsóhatárán van annak a mennyiségnek, amely ekkora város
esetében ajánlott.
Bármelyik könyvtár bezárása után gondoskodni kell az épület újra
hasznosításáról. Az endrődi könyvtár épülete nem forgalomképes, további
hasznosítása bármely kulturális célra, hasonló nagyságrendű üzemelési költség
mellett lehetséges. A gyomai könyvtár épülete hasznosítható, forgalomképes, az adott
ingatlanforgalmi körülmények figyelembe vétele mellett. Az épület komoly felújításra,
korszerűsítésre szorul. Mind a két könyvtár jelentős szociális funkciót is betölt.
A kötelező feladat ellátása
A költségvetésből az egyik jelentős összeg a kötelező feladat ellátása: vagyis az
állomány tervszerű, tudatos és folyamatos gyarapítása. Ennek járulékos költségei is
vannak: posta költség, szakmai anyagok, számítástechnikai költségek: anyagok,
programok, licencek, programkarbantartás, frissítés stb. Az állománygyarapításra
fordítható összeg szenvedte el a korábbi évekhez képest a legnagyobb veszteséget. A
kapcsolódó járulékos költségek jelentős hányada akkor is fennáll, ha az
állománygyarapításra kevesebb összeget fordítunk, és nem csökken azzal sem
jelentősen, ha egy könyvtár működik. A jelenlegi összeg éppen csak a szinten
tartáshoz elegendő. A könyvtári területre kötelező érvényű szabályozás kevés van,
ajánlásokat figyelembe véve végezzük munkákat, illetve a szakmai felügyelet is ez
alapján végez értékelést. (1997. CXL. törvény III. rész A nyilvános könyvtári ellátásról
68. §. c.)
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2010.december 31-i állapot: 41.801 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente.
Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti dokumentumok) nem
számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db dokumentum.
2010 évben beszerzett dokumentumok: 1491 db, 3.737 eFt értéken.
1000 lakosonként 150 darab új dokumentum beszerzése évente.
Gyomaendrőd esetében: 2175 db dokumentummal és 2000 Ft-os átlagárral számolva: 4.350.000
Ft lenne ez az összeg.
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2011-ben állománygyarapításra fordítható összeg: 2.100 eFt.
Állománygyarapításra fordított összegek
ÉV
2008
2009
2010
2011 évre tervezett
II.

EFT
2.952
2.818
3.737
2.100

Bér- és járulékköltségek

A költségvetés másik jelentős tétele a bér- és járulékköltség. A könyvtárban jelenleg 6
fő szakalkalmazott: 5 fő könyvtáros főiskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros 8
órában foglakoztatva, 1 fő informatikus, főiskolai végzettséggel 6 órában
foglakoztatva, 1 fő takarító 6 órában foglakoztatva dolgozik. A könyvtárosok közül 1
fő intézményvezető, helyettese nincs.
A könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen
pluszjuttatás nincs: nincs cafetéria, ebéd pénz, ruhapénz, karácsonyi jutalom,
évenkénti vacsora, vagy ebéd, könyvtárosok napja. Nem fizetünk túlórát, a szombati
munkavégzést lecsúsztatják a dolgozók.
Ajánlás a könyvtáros munkakörben foglalkoztatottakra
1000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás.
Minden önálló könyvtár személyzetében legyen könyvtáros diplomával rendelkező
munkatárs.
(Egy szolgáltató helyre!) Gyomaendrőd esetében: 7,25 fő.
Szakmai munkakörben foglalkoztatott jelenleg 5,75 fő, könyvtáros munkakörben 5 fő.
Munkakör
létszám átszámított
könyvtáros
5
5
informatikus
1
0,75
takarító
1
0,75
Összesen:
7
6,5
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Kockázat elemzés
Valamelyik könyvtár bezárása esetén sem csökkenhet a takarító és az
informatikus munkaideje, akik már így is csökkentett óraszámban dolgoznak.
Könyvtáros munkatárs elbocsájtása esetében a TÁMOP pályázatban vállalt
indikátorok és mutatók, valamint a kötelező feladatok végrehajtása jelentős túlmunkát
terhelne a megmaradt dolgozókra, mivel ezeket a feladatokat el kell végezni. Informatikus
hiányában teljesen ellehetetlenül az intézmény és a feladatellátás: a helytörténeti
dokumentumok digitalizálása és közzététele, ez nem csak a TÁMOP projektben
vállalt, hanem Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójában is meghatározott
feladat.
2 fős létszámleépítés esetén a vállalt többletszolgáltatásokat - mint a bevételt is jelentőa munkaerő piaci adatbázis és az IBSEN jegyértékesítő rendszer működtetése- sem
tudjuk tovább vállalni, ez presztízs veszteséget jelent együttműködő partnereinkkel
szemben. Nem ismert számunkra, milyen feladatok hárulnak az intézményre az
öregszőlői integrált közösségi szolgáltató térben, ahol könyvtári ellátást is kell
nyújtani. 2 fős létszámcsökkentés esetén jelentősen csökkenteni kell a nyitva tartást,
növelni kell a nyári bezárás idejét, hogy a szabadságolások megoldhatók legyenek.
Szakmailag nem elfogadható megoldás a könyvtárak felváltva történő nyitva tartása.
Az iskolák könyvtárhasználatát lehetetleníti el, mintahogyan az is, ha a délelőtti
nyitva tartást csökkentjük. A délutáni nyitva tartás szüneteltetése még
hátrányosabban érint még több használót.
III.

Egyéb költségek

A szakmai munkavégzéssel kapcsolatos költségek csökkentésének lehetőségei sem
hozhatnak jelentős költségmegtakarítást. A könyvtár 2013-ig érvényes stratégiai tervét
és munkaprogramját Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójához igazodva,
alakította ki, és annak megfelelve alakítja rendezvény programját is. A városi
versmondó és mesemondó verseny nem csak a megyében egyedülálló, hiszen ilyen
arányban, mint Gyomaendrődön, kevés helyen vállalják fel a gyerekek és a
pedagógusok a felkészülést és a felkészítést. A kistérségi szintű versmondó verseny
megszervezésével 2 év alatt elértük, hogy Kondoros, Dévaványa Szarvas,
Békésszentandrás település iskoláiból is szívesen jönnek versenyezni hozzánk. A
versenyek jutalomkönyveire, az oklevélre egyre nehezebben tudunk a költségvetésben
fedezetet találni. Ugyan így a könyvtári rendezvényekre, amelyek látogatottak,
szeretik az olvasók, a város kulturális életében nem elhanyagolható szerepet töltenek
be.
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Év
Esemény
Endrőd Gyoma Összesen
2010 Mesemondó
158
158
Versmondó
168
168
Zámbó András előadása
30
30
Határ Győző könyvbemutató
100
100
Kistérségi mese
80
80
Kistérségi szavaló
80
80
Projekt bemutató rendezvény
30
30
Szövegelő vetélkedő
70
70
Kiszely Z.- Merényi N.
110
110
Wass Albert est
90
90
Ágoston S. könyvbemutató
45
45
Ágoston S. könyvbemutató
20
20
Népmese napja
654
1479
2133
Rendhagyó irodalom óra
80
80
Rendhagyó irodalom óra
40
40
2010 Összesen 15 alkalom
1022
2212
3234
2011 Szavalóverseny (Kis B.)
45
45
Mesemondó verseny (5 nap)
175
175
Versmondó
175
175
Kistérségi versmondó
100
100
Versíró pályázat
30
30
Irodalmi humor
100
100
Sebestyén István
110
110
Szövegelő
100
100
Projekt bemutató rendezvény
25
25
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez az
anyagi fedezet nincs meg a költségvetésben, ezeken már nincs is mit megtakarítani.
A könyvtár működési költségeit vizsgálva megállapítható, hogy jó döntés volt a
két könyvtár összevonása. Amennyire lehetséges, nem folytatódik a párhuzamos
állományfejlesztés, fokozatosan javul a dokumentum ellátás. Folyamatosan végezzük
az állományok cserélését, ezért sokkal jobban tudjuk új olvasni valókkal ellátni
olvasóinkat. A dokumentumkeret felhasználása során nagy megtakarítási lehetőséget
jelentett, hogy a szakmai folyóiratok egy példányban járnak, bizonyos költségek
párhuzamosságát megszüntettem. Megszüntettem a készpénzes vásárlásokat, olyan
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kereskedőktől vásárolunk, akik árengedményt adnak. A ét könyvtár közötti
átkölcsönzés rugalmas, jól használható. A gyomai könyvtár működésének
korszerűsítését azért tudtuk gyorsan elvégezni, mert a személyi állománnyal is jobban
lehetett így gazdálkodni. Ugyan csak ez az összevont létszám tette lehetővé, hogy a
TÁMOP pályázaton részt vegyen a könyvtár, mivel az itt „elnyert munka” nagy
időráfordítást igényel. Az állomány korszerűsítése folyamatosan végzendő
tevékenység, amelynek a jogszabályokban előírt bizonylatolása is jelentős teher. A
könyvek beszerzése, feldolgozása, felszerelése közzététele szintén folyamatosan
végzett tevékenység, amelyet a könyvtárosok végeznek el, nem fizetünk érte külön pl.
a könyvtárellátó vállalatnak. A könyvtárak mutatói jók, összehasonlítva más
könyvtárak adataival megállja helyét a Határ Győző Városi Könyvtár, rövid idő alatt
jelentős eredményeket értünk el. Vannak terveink, látunk célt és feladatot az
intézmény előtt. Ugyanakkor, tisztában vagyok azzal, hogy folyamatos növekedés a
lakosság számának fogyása, az elöregedés hatása miatt nem várható el, a csökkenés
mértékének tompítása lehet célunk.
Könyvtárhasználati adatok 2010 (fő) Gyoma Endrőd Összesen
2794
Regisztrált használók1
1472
1322
535
Újonnan regisztrált2
348
187
3
20099
Személyes használat
10589
9510
4
6409
Internet használat
2762
3647
5
41734
Kölcsönzött dokumentum
15555
26179
6
55813
Helyben használt dokumentumok
28271
27542
1

Beiratkozott olvasó. A tagság a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes.
Aki még nem volt beiratkozva, a tárgy évben először iratkozik be.
3 Személyesen valamilyen célból megjelent a könyvtárban.
4A személyes használókból, nevüket minden alkalommal rögzítjük.
5 A könyvtárból kikölcsönzött könyvek, folyóiratok, dvd, stb.
6Minden, amihez a használó „hozzáér”.
2

Látogatottság
Endrőd
Gyoma
Összesen

2010. (fő)
9510
10589
20099

Napi átlag
42
38
80
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2011.06.30.(fő)
5449
6664
12113

Napi átlag
43
46
90

-

Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
14 éven aluli
449
496
14 és 65 év között
937
768
65 éven felüli
106
58

2010-es adatok (fő)
Iskolások könyvtárhasználata
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Szent Gellért ÁI.
- Kner Imre Gimnázium
- Bethlen G. SZKI.
Csoportos foglalkozások
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Csodavár Óvoda
- Vásártéri Óvoda
- Fogyatékos fiatalok klubja
- Bethlen G. SZKI. Kollégium

945
1705
164

Gyoma Endrőd Összesen
401
9
18
195
94

16
367
36
76
42

417
376
54
271
136
40

17
14
4
2
1
2

1

A táblázatok adataiból kiderül, hogy nincs markáns különbség a könyvtárak
látogatottsága és beiratkozott olvasóinak száma között. A lakosság arányát tekintve, a
gyomai könyvtár felzárkózik az endrődihez. Az iskolások könyvtárhasználatát
tekintve a Szent Gellért Iskola az, amely létszámához képest elmaradást mutat. Az
endrődi könyvtárban jelentős számú középiskolás van, akik nem a helyi középiskolák
tanulói. Látható az is, hogy nem igaz a felvetés mely szerint a könyvtárakat csak a
nyugdíjasok használják. (Nem mintha az ő ellátásuk nem lenne épp olyan fontos!) Ez
az adat azért lényeges számunkra, mert a folyamatosságot jelentheti. A fogyatékos
fiatalok régebben kéthetente látogatták az endrődi könyvtárat, mióta „elköltöztek”,
nincs erre lehetőségük.
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A beiratkozott olvasók számának alakulása, a lakosság hány %-a

Év

Beiratkozott olvasó
Gy

1

E

Ö

Ellátott
lakosság
fő

%

2010

1472 1322

2814

14502

19

2009

1130 1220

2350

14777

16

2008

7371 1073

1810

14748

12

2007

642 1150

1792

15144

12

2006

832 1181

2013

15235

13

2005

948 1150

2098

15321

13

2004

1116 1038

2154

15399

14

2003

908

964

1872

15540

12

2002

787 1005

1792

15523

11

2001

891 1136

2027

15600

13

Számítógépes nyilvántartás Gyomán is.

Az előterjesztéshez csatolt Excel táblázatban találomra kiválasztott, hasonló
nagyság városok könyvtárainak statisztikai adatai vannak, néhány Békés megyei
könyvtáré mellett. Az országos statisztikából választott nyilvános, a könyvtárak által
szolgáltatott adatok. Bizonyos összehasonlításokat, összefüggéseket számoltam, ezek
sárga színnel vannak jelölve. Összehasonlíthatók a könyvtár adatai a szakmai munkát
tekintve, létszám, vagy finanszírozás tekintetében is. Látható, hogy nem
túlfinanszírozott a könyvtár. Ezek az adatok alkalmasak lehetnek egy feladat alapú
finanszírozás kidolgozására is. Könyvtárunk magas óraszámban tart nyitva.
Informatikai személyzet van, szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre. Magas a
látogatottság, a beiratkozott olvasók aránya, a könyvtárhasználati adatok jók,
kiemelkedő a honlapunk látogatottsága.
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Létszámleépítéssel megtakarítható bér és járulék költség
Létszám
eFt (bér+járulék) A létszámleépítés költsége
1 fő esetén1
2.819.400
3.289.300
1
2 fő esetén
5.638.800
6.578.600
1

Átlagbérrel számolva.

Nyilvánvaló, ezek az összegek bármely fenntartót arra ösztönözhet, hogy
létszámleépítéssel csökkentse a könyvtári ellátásra fordított önkormányzati
támogatást. A létszámleépítéssel kapcsolatos visszaigénylésre vonatkozó pályázat az
idénre lezárult, jövőre sem számolhatunk jelentősebb lehetőségekkel a költségek
visszaigényelhetőségével kapcsolatban, tehát komoly egyszeri kiadással kell
szembenézni a létszámleépítésnél.
A létszámcsökkentés a feladatok ellátását lehetetleníti el. Egy iskola esetében pl.
létszámcsökkentést rendel el a fenntartó, ha feladatellátás csökkenés van, ha csökken a
gyereklétszám, míg más intézmény esetében növeli a fenntartói támogatást, esetleg a
létszámot, mert feladatellátás bővülés van. A könyvtár egyre több feladatot vállalt és
lát el, folyamatosan végzi azokat. Növekedett a látogatók, a használók, használatok
száma. A könyvtárak mindkét település részen megtalálhatók, stabil, megbízható
nyitva tartással. Ott vagyunk, nyitva tartunk, egyetlen olyan intézményként, ahová
bárki, bármikor, korlátozástól mentesen betérhet, segítjük, intézzük a problémáit,
szolgáltatunk, de akár csak annyit, hogy használhatja a mosdót, ihat egy pohár vizet,
vagy csak pihen egy rövid ideig, várakozik a buszra, a vonatra, s közben olvasgat.
Nyaranta egyre többször hívja fel az ÁNTSZ az önkormányzatok figyelmét a
hőségriadóra, a két könyvtár lehetne az a hely, amelyet kijelölnek a lakossági
használatra.
A jelenlegi létszámra alapozva látok lehetőséget arra, hogy hatékonyan segítsük
az iskolai könyvtárak munkáját. A Rózsahegyi és a Kis Bálint iskolák állományát
rendbe tettük, alkalmasak a statisztikai adatszolgáltatásra, korszerűen feldolgozottak.
Az iskoláknak nincs pénze könyvtáraik fejlesztésére, nem tudják biztosítani az
elegendő óraszámot a feladatellátásához. Gyomaendrődön jelenleg 8 könyvtár van, 3
könyvtár működéséről nincs információink (Tisza K., Szent Gellért, művészeti iskola)
de az látható, hogy hozzáférést csak az endrődi és a gyomai könyvtár tud biztosítani.
Az iskolai könyvtári feladat ellátása nem idegen számunkra, vállalható akár az
általános iskola, akár a gimnázium könyvtári munkájának segítése. Ezzel megszűnne a
felesleges pénzkidobás a párhuzamos beszerzésekkel, a pedagógiai állomány
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fejlesztése hatékonyabbá válna. A könyvtár, mint információközvetítő intézmény
feladatot vállalna a helyi hírek kommunikációjában, ez is csak fenntartói döntés
kérdése, hogy ebben számít- e a könyvtárosok munkájára. Az IKSZT működésében
egyelőre nem tisztázott a feladatunk.
Szakmailag nem tartom indokoltnak a létszámcsökkentést. Olcsóbb lenne a
működésünk fiatalabb dolgozókkal, racionálisabb lenne a működésünk akkor, ha az 5
fő könyvtáros végzettségét tekintve 3 fő főiskolai, 2 fő középfokú könyvtári
végzettségű lenne.
IV.

Alternatívák

a., Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Határ Győző Városi
Könyvtár Fenntartója elégedett a könyvtárban végzett munkával. Elégedett a
szolgáltatások számának és színvonalának növekedésével, azzal, ahogyan
Gyomaendrőd polgárait szolgálja és kiszolgálja a könyvtár. Elégedett azzal, hogy
költségvetését takarékosság és ésszerűség jellemzi, elfogadja, hogy a könyvtári
szolgáltatás Gyomaendrőd polgárai számára ennyi pénzébe kerül.
b., A fentieket elismerve a fenntartó úgy dönt, hogy a ………… könyvtárat
bezárja, költségmegtakarítás céljával. Ezért létszámot is csökkent, X fővel. Tudomásul
veszi a kockázatokat, és nem kíván ennyi pénzt költeni Gyomaendrőd polgárainak
könyvtári ellátására. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a könyvtár külső szerződött
partnereivel megkötött többletszolgáltatásokra irányuló szerződéseit felmondja.
c., Az a., pontban foglaltakat a Fenntartó nem ismeri, és nem fogadja el, ezért
- csökkenti a beszerzési keretet és/vagy
- nem támogatja, hogy a könyvtár rendezvényekre költsön, ezáltal csökken a z
ellátandó feladat, ezért létszámcsökkentést rendel el X fővel. Egyúttal tudomásul
veszi,
hogy
a
könyvtár
külső
szerződött
partnereivel
megkötött
többletszolgáltatásokra irányuló szerződéseit felmondja.
d., A fenntartó a jelenlegi formát, szerkezetet és működést továbbra is
fenntartja, amíg a lakossági használat aránya, vagy/és a beiratkozott olvasók száma
nem csökken a lakosság fogyását meghaladó X %-ban.
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e., A fenntartó a jelenlegi formát, szerkezetet és működést megtartja, kivárva a
közoktatási törvény, a költségvetési törvény megjelenését, és a járássá válással
kapcsolatos új helyzet kialakulását.
f., A fenntartó az intézményi rendszert felülvizsgálva, egyéb intézkedéseket
kíván meghozni. Pl. Más feladatok ellátásával is megbízza a könyvtárat.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 27.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Település

Kiskőrös
Szigetvár
Békés
Dévaványa
Gyomaendrőd
Mezőberény
Szarvas
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Kisújszállás
Tiszaföldvár
Fót
Nagykáta
Sátoraljaújhely
Veresegyház
Barcs
Nyírbátor
Tamási
Kőszeg
Tapolca

Az adatszolgáltató teljes neve

Megye

Petőfi Sándor Városi Könyvtár BácsSzigetvár Város Önkormányzat Baranya
Békés Városi Püski Sándor
Békés
ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Békés
Határ Győző Városi Könyvtár Békés
2011
Orlai Petrics Soma Kulturális
Békés
Vajda Péter
Békés
Földi János Könyvtár Emlékház HajdúMóricz Pál Városi Könyvtár és HajdúArany János Városi Könyvtár
JászVárosi Könyvtár
JászFóti Közművelődési és
Pest
Városi Könyvtár és Művelődési Pest
Városi Könyvtár Sátoraljaújhely Borsod
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Pest
Barcs Városi Könyvtár
Somogy
Nyírbátor - Városi Könyvtár
SzabolcsKönnyü László Városi Könyvtár Tolna
Chernel Kálmán Városi
Vas
Wass Albert Könyvtár és
Veszprém

A
A
A
A
Lakosság
nyitvatartási nyitvatartási Napi átlag nyitvatartási
szolghely Alapterület
szám
napok egy órák száma nyitva tartás
napok a
száma
héten
egy héten
tárgyévben
14 332
10 910
20 182
7 888
14 501
14 501
11 128
17 412
12 506
17 291
11 611
11 455
18 799
12 690
16 209
16 124
11 584
12 249
8 537
12 020
16 035

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

935
719
750
240
560
560
491
488
660
630
385
366
600
1 683
1 120
376
510
620
527
914
1 655

5
5
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6
5
5
6
6
5
6
6
5
5

36
40
40
45
49
49
36
45
40
39
40
40
30
42
39
43
35
44
42
42
30

7,20
8,00
6,67
7,50
8,17
8,17
6,00
7,50
8,00
6,50
8,00
6,67
6,00
8,40
6,50
7,17
7,00
7,33
7,00
8,40
6,00

217
240
290
299
275
275
273
232
292
227
274
222
231
277
295
231
291
295
252
235

Nyitva tartási
órák

1 562
1 920
1 933
2 243
2 246
0
1 650
2 048
1 856
1 898
1 816
1 827
1 332
1 940
1 801
2 114
1 617
2 134
2 065
2 117
1 410

Számítógépek, a
használók
rendelkezésére

Informatikai
szakszemélyzet

27 Van
9 Szerz.
12 Van
6 Nincs
13 Van
13 Van
8 Van
12 Van
7 Van
17 Van
11 Van
27 Szerz.
6 Szerz.
18 Van
15 Igen
7 Szerz.
11 Van
18 Nincs
10 Szerz.
16 Szerz.
8 Van

Áll.gyarapításra
A
Tárgyév
fordított összeg a
tárgyévben
december 3l-ei
KIFIZETETT
beszerzett
állomány
SZÁMLÁK alapján
állomány
(ezer Ft)
1 727
1 183
1 384
983
1 491

104 410
52 491
78 313
39 352
41 801

1 250
629
1 333
1 418
727
374
1 683
1 047
1 978
1 315
1 000
1 001
2 332
2 349
1 687

40 090
62 403
25 610
84 587
52 613
49 308
62 161
72 817
127 246
32 743
70 915
78 698
61 040
62 265
232 289

4 312
2 415
2 390
2 083
3 733
2 100
2 017
882
3 547
2 509
1 143
1 430
4 888
1 837
4 672
1 810
1 944
2 559
4 833
5 252
3 109

Nyomtatott formában
Egy lakosra A támogatás
jutó áll.
?%-a az áll.
gyarapítás
gyarapítás
0,30
0,22
0,12
0,26
0,26
0,14
0,18
0,05
0,28
0,15
0,10
0,12
0,26
0,14
0,29
0,11
0,17
0,21
0,57
0,44
0,19

14,46
10,72
5,93
14,37
18,61
9,40
11,38
1,99
7,75
8,52
4,83
4,86
14,06
6,63
15,00
13,50
5,42
6,20
9,63
17,99
4,70

A címek
(féleségek)
száma összesen
157
22
182
99
118
110
105
140
59
102
73
78
120
107
134
65
123
95
114
126
205

ott formában

A
1
A
A
Könyvtáros
A példányok referensz rendezvények résztvevők Összes munkakörben könyvtárosra Támogatás, Személyi+ Dologi Kiadás Támogatás
kérdések
dolgozó
jutó
kiegészítés
járulék kiadás összesen 1 lakosra
száma
száma
száma
dolgozó
száma
beíratkozott
összesen
157
22
183
99
147
125
105
141
59
103
73
85
163
110
134
65
123
96
114
126
205

2 634
3 489
1 275
3 180
4 482

61
63
103
104
43

2 232
2 870
4 222
2 283
3 854

331
4 125
1 565
6 177
5 800
1 507
2 191
1 126
3 444
885
6 055
18 503
1 002
5 981
19 975

20
118
104
68
321
78
44
150
87
19
56
16
124
51
154

780
2 608
5 043
4 110
10 786
2 328
1 500
5 493
2 394
700
2 615
368
4 508
2 159
6 046

9,00
7,00
12,00
5,00
6,50
6,50
5,00
8,00
9,00
7,00
8,00
5,00
5,00
8,00
7,00
4,00
8,00
10,00
8,50
8,00
15,00

6,50
4,00
8,00
4,00
5,75
5,75
5,00
6,00
4,00
6,00
7,00
5,00
5,00
6,00
5,00
3,50
7,00
8,00
8,00
6,00
12,00

452,92
289,75
472,75
420,25
489,39
242,20
286,00
266,50
303,83
303,00
304,00
290,20
385,83
470,80
401,14
255,14
346,25
189,75
361,67
331,50

29 827
22 538
40 283
14 497
20 060
22 346
17 723
44 258
45 746
29 432
23 661
29 440
34 769
27 723
31 151
13 404
35 891
41 250
50 185
29 202
66 086

21673
15979
30397
10877
15805
18292
12630
28227
19296
22892
17397
16579
17612
22531
20658
9532
20125
26049
31464
18642
45532

8 696
5 519
7 689
4 115
7 997
6 860
5 875
8 247
16 900
7 266
5 417
6 259
15 734
7 942
11 490
4 695
15 810
9 206
16 696
16 926
20 554

30 369
23 351
48 075
15 310
25 623
25 153
18 505
46 447
46 735
30 158
23 775
37 104
34 961
30 473
32 294
14 227
36 677
42 795
54 052
80 785

2,08
2,07
2,00
1,84
1,38
1,54
1,59
2,54
3,66
1,70
2,04
2,57
1,85
2,18
1,92
0,83
3,10
3,37
5,88
2,43
4,12

Támogatás
Támogatás 1 nyitva
14 éven
1 olvasóra
tartási
aluliak
órára (Ft)

Használat
14 és 65 év
közöttiek

65 év
Regisztrált
felettiek használó

10,13
19,45
10,65
8,62
7,13

19,09
11,74
20,84
6,46
8,93

1 083
489
1 320
540
945

1 741
562
2 259
1 065
1 705

120
108
203
76
164

2 944
1 159
3 782
1 681
2 814

14,64
25,79
42,91
16,14
11,16
19,37
23,96
11,98
13,23
9,55
20,10
14,89
33,06
13,46
16,61

10,74
21,62
24,65
15,51
13,03
16,12
26,10
14,29
17,30
6,34
22,20
19,33
24,30
13,80
46,87

445
835
518
920
649
807
516
944
1 056
816
799
604
655
692
1 476

695
701
514
576
1 233
673
849
1 305
1 146
537
931
2 075
793
1 216
2 105

71
180
34
327
239
40
86
66
152
51
56
91
70
262
397

1 211
1 716
1 066
1 823
2 121
1 520
1 451
2 315
2 354
1 404
1 786
2 770
1 518
2 170
3 978

A lakosság
Használatok (alkalom) / uses
Kölcsönzött
Közvetlenül
?%-a
Személyes
internetdokumentum (helyben)használt
olvasó
OPAC,
(helybeni)
használat
(db)
dokumentum (db)
honlap
használat
20,54
31 892
2 427
53 734
51 991
22 445
10,62
11 580
1 888
2 785
15 874
8 024
18,74
27 369
4 666
11 314
36 449
21 013
21,31
26 085
12 000
1 530
29 771
21 475
19,41
20 099
6 409
40 669
41 734
55 813
406 000
10,88
12 042
5 556
2 829
13 998
34 873
9,86
20 139
2 455
726
99 938
42 126
8,52
10 674
1 957
1 123
24 633
12 221
10,54
30 759
1 596
8 652
47 849
13 786
18,27
33 500
4 461
1 450
114 811
33 800
13,27
17 023
5 510
2 010
18 635
8 527
7,72
10 551
344
0
21 534
7 676
18,24
30 984
5 770
4 348
24 592
17 485
14,52
12 983
7 090
0
16 801
6 787
8,71
13 003
1 464
526
27 153
32 634
15,42
31 059
7 777
4 055
45 681
31 991
22,61
33 787
17 243
252
107 252
38 676
17,78
10 915
5 350
613
13 337
18 109
18,05
39 603
4 394
9 782
58 362
148 212
24,81
102 540
2 553
9 751
94 622
151 345

